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АНОТАЦІЯ
Седюк І. О. Тенденції розвитку ансамблю для двох фортепіано в музиці
ХХ століття. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
(доктора філософії) за фахом 17.00.03 «Музичне мистецтво». – Харківський
національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, Харків, 2018.
Дисертацію присвячено розвитку ансамблю для двох фортепіано в
контексті провідних тенденцій в музиці ХХ століття. Наукові дослідження
свідчать про одночасне виникнення гри в чотири руки на одному та двох
клавірах у XVI столітті. Проте свого розвитку ансамбль для двох фортепіано
набуває у ХХ столітті, про що свідчить звернення до цієї царини спільного
музикування композиторів різної художньо-естетичної орієнтації та поява
великої кількості творів, які відбивають складні процеси, характерні для
музичного мистецтва того часу. У наявній науковій літературі приділяється
увага

термінологічному

визначенню

двох

основних

видів

клавірного/фортепіанного ансамблю – в чотири руки на одному або двох
інструментах. Для першого з них деякі вчені (О. Сорокіна, Н. Катонова,
І. Польська та ін.) використовують поняття «фортепіанний дует», для другого –
«ансамбль для двох фортепіано». Чимало дослідників (В. Петров, H. Schmitt,
N. Schumann

та ін.)

вважають

недоцільним

будь-який

термінологічний

розподіл, бо обидва види передбачають гру в чотири руки. Одним з аргументів
стають, по-перше, подвійні вказівки композиторів на можливість виконання
одного й того ж твору у двох варіантах, по-друге, спорідненість понять Duo,
Doppelsonate, Doppelstück, Duett в різних мовах. В дисертації існуючі
визначення використовуються як тотожні з уточненням у разі потреби гри на
одному інструменті виразом «чотириручний» або «в чотири руки».
Доведено, що після значної перерви клавірний ансамбль відроджується у
композиторській практиці XVIII століття. Труднощі, що виникали на шляху
розвитку двоклавірного ансамблю, та їх подолання безпосередньо були
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пов’язані з рівнем технічної оснащеності інструментарію та відсутністю
єдиного стандарту висоти. Починаючи з останньої третини XVIII століття
майстри виготовляють інструменти з двома клавіатурами, серед яких vis-à-vis
Klavier, Dittanaklasis, Doppelflügel: особливості кожного з них наведені в
дисертаційному
періодизацію

дослідженні.

історичного

Узагальнено

шляху

як

запропоновану

чотириручного

дуету

науковцями
(M. Eberler,

C. Kesselschläger, М. Stoelzel), так і ансамблю для двох інструментів
(Н. Катонова,

М. Stoelzel,

N. Schumann).

Відзначено

одностайну

думку

науковців про доленосне значення другої половини XVIII століття для
повноцінного становлення фортепіанного ансамблю, його затвердження в
композиторській практиці та поступового набуття «власного обличчя», що
супроводжувалося виробленням специфічно фортепіанних прийомів викладу.
Серед жанрових рис ансамблю для двох фортепіано дослідники
(Н. Катонова, В. Петров, К. Субботіна) називають діалогічність, концертність,
концертування, симфонічність тощо, які характерні й для інших жанрів. З
метою виявити сутнісні характеристики дворояльного ансамблю в дисертації
враховуються його складові: два учасники; два однотемброві інструменти;
організація процесу в часі й просторі; упорядкованість правил; серйозність
намірів;

взаємодія

партнерів

уявлення/розкриття чогось

для

досягнення

для іншого/інших

і

колективної

для себе;

мети;

екстра-

та

інтровертність обумовлених об’єктивними умовами дій. Більшість із наведених
властивостей тотожні ігровій ситуації, ширше – грі, як її описують в різних
працях, пов’язаних із розумінням специфіки людської природи, культури,
феномену свідомості, дитячої психології (І. Берлянд, М. Вуарен, Й. Хейзинга,
М. Епштейн). Теоретичним підґрунтям стають розміркування та аналітичні
спостереження

Є. Назайкінського

стосовно

прояву

логіки

гри

в

інструментальній музиці. Це дозволяє дійти висновку, що специфічною
жанровою ознакою дворояльного ансамблю виступає ігрова логіка. Вона
підпорядковує весь алгоритм необхідних для досягнення мети операцій,
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зберігаючи однотембровість інструментів та рівноправне становище обох
учасників як родову властивість жанру.
Розглянуті в дисертаційному дослідженні твори ХХ століття є доказом
здатності дворояльного ансамблю до гнучкої зміни ігрових модусів змістовного
та жанрово-стильового плану. Взаємодію композиторського та фольклорного
начал на сучасному етапі відбивають «Рапсодія для двох фортепіано та
оркестру» C. Вайнюнаса; Соната № 2 Ю. Буцка; Соната І. Стравінського,
«Диптих» Л. Шукайло. Вони доводять, що ігрова логіка дворояльного
ансамблю прогнозує можливість використання традиційних методів роботи з
запозиченим

фольклорним

матеріалом

та

оперування

окремими

його

характерними ознаками для відтворення архаїчного звукообразу. Наявність
двох

клавіатур

розширює

темброво-регістрові

та

фактурні

ресурси,

розповсюджуючи ігрову ситуацію на взаємодію ансамблевих партій (усіх
чотирьох рук).
Неокласична тенденція повертає дворояльну сонату до своїх витоків,
виявляючи дифузність жанрових кордонів, здатність до втілення як пісеннотанцювальних мотивів, так і високої мови поліфонії, нерегламентованість
циклу, синтез декількох композиційних принципів в межах одного твору.
Сонати для двох фортепіано П. Хіндеміта, Ф. Пуленка, Ю. Буцка (Соната № 1)
демонструють чимало спільних рис, зберігаючи індивідуальний у кожному
випадку підхід до музичного досвіду й можливостей ансамблевої техніки,
залучення

програмних,

звукозображальних,

жанрових

елементів,

що

спрямовані на конкретизацію художнього задуму. Багатостильове забарвлення
розглянутих творів сприяє виникненню ігрового простору з екстра- та
інтровертним полюсами.
Робота з «чужою музикою» не втрачає своєї привабливості для
композиторів різних поколінь. Вона уможливлює встановлення безпосередніх
«діалогічних

стосунків»

з

усталеним

досвідом

музичної

культури,

її

класичними зразками та прояв власних творчих інтенцій. Прихована за
існуючою традицією ситуація змагання інтуїтивно спонукає митців обирати
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видатні музичні композиції, визнані багатьма поколіннями професійних
музикантів та аматорів шедеврами загальнолюдської художньої спадщини. Такі
об’єктивні умови загострюють «боротьбу» двох творчих свідомостей,
обмежуючи

транскриптора

зафіксованим

текстом

оригіналу

(ознака

організованої гри), та ніяк не впливаючи на розуміння ним образної ідеї та
засоби втілення власної концепції (ознака імпровізованої гри). Кожен з
розглянутих творів для двох фортепіано («Варіації на тему Паганіні»
В. Лютославського; «Кармен-фантазія» Г. Андерсона) дозволяє усвідомити
зміну модусів гри як універсальний принцип розгортання багаторівневого
діалогу, однаковою мірою характерного для парафразу та дворояльного
музикування, незважаючи на різну ґенезу цих жанрів.
Підкреслено, що інструментальна музика виробляла свій лексикон у
тісному зв’язку зі словом та ритуально-театральним дійством. Специфічність її
мови, що спирається на інтонаційну природу звукових співвідношень,
обумовлює взаємодію двох різноспрямованих тенденцій, перша з яких
програмує тяжіння до рафінованого відображення сучасного світовідчуття,
друга – до збереження історичного досвіду плідного спілкування з іншими
видами мистецтва, зокрема з літературою, поезією, драматургією, живописом,
котрі й у ХХ столітті надихають до розкриття емоційно-психологічної
складової театральної вистави або її яскравих образів («Піднесене та земне»,
«Театральний калейдоскоп» В. Птушкіна), створення жанрово-побутових
замалюнків («Карусель» В. Птушкіна; «Куранти» Е. Зауера), портретів героїв
commedia dell’arte, атмосфери карнавалу або сцен за участю ляльок
(«Маріонетки» А. Казелли), втілення казково-фольклорних ситуацій («Руський
хоровод» ор. 58 № 1 М. Метнера). Багатогранність образного змісту наведених
музичних зразків підкреслює необмежені можливості ансамблю для двох
фортепіано розгортати ігрові ситуації в умовах різних індивідуальних стилів і
жанрово-стильових переваг.
Не менш значну роль для розуміння тенденцій розвитку ансамблю для
двох фортепіано у ХХ столітті відіграє структурний фактор, який займав одну з
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провідних позицій в процесі становлення музики як самостійного виду
мистецтва. Розглянуті в дисертації твори (Інвенція «Квінти» П. Плакідіса,
«Паралелі»

Р. Калсона,

«Останній

дивертисмент

осені»

З. Віркшаса,

макроцикл «Ігри» П. Дамбіса) є свідоцтвом суттєвих змін у розумінні
програмності, яка стає носієм конструктивної ідеї. Аналогічно до того, як
поетична назва налаштовувала реципієнта на сприйняття образного світу твору,
задекларований автором структурно-технічний принцип виявляє свої образнозмістовні властивості та розкриває можливості ігрової логіки в умовах
комбінування

обмеженої

або

великої

кількості

задіяних

одиниць.

Трансплантований в площину двох клавіатур, обраний метод створення
художньої цілісності набуває нових якостей завдяки подвоєнню регістровотембрових ресурсів та диференціації усіх чотирьох партій гравців.
На підґрунті наукової думки та спостережень власного аналізу виявлено
три типи дворояльного ансамблю в ХХ столітті: монохромний, поліхромний та
змішаний. Перший – структурно-іменний/графічно-абстрактний: пов’язаний зі
специфічно фортепіанним розподілом регістрів (низ – верх, бас – сопрано),
генетично споріднений з дво- та чотириручною грою на одному інструменті.
Поліхромний – узагальнено-програмний/картинно-живописний: розкриває усе
різнобарв’я регістрово-тембрових можливостей інструменту, вирізняється
багатством та індивідуалізацією фактурних ліній, нагадуючи оркестровий
виклад. Під змішаним розуміється наявність рис як монохромного, так і
поліхромного типів. Частіше за все застосовується у масштабних композиціях.
Ключові

слова:

ансамбль

для

двох

фортепіано,

діалогічність,

концертність, ігрова логіка, неофольклоризм, неокласицизм, гра структур,
парафраз, театральність, монохромний, поліхромний.
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ABSTRACT
I. Sediuk. Trends of the two-piano ensemble development in the 20th century
music. - Research project, manuscript copyright.
Dissertation for the degree of Ph.D. in art history, 17.00.03 “Music art”. –
Kharkiv I. P. Kotlyarevsky National University of Arts, Kharkiv, 2018.
The dissertation is devoted to the two-piano ensemble development in the
context of the leading trends in the 20th century music. The available research
projects bear evidence of the fact that playing in four hands on both one and two
klaviers appeared in the 16th century. However ensemble for two pianos received its
development in the 20th century, as evidenced by the following factors: composers of
various artistic and aesthetic orientations were expressing their interest to this area of
common music-making, and a large number of music pieces that reflect the complex
processes common to the music art of that time began to appear. The available
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scientific literature focuses on the terminological definition of the two main types of
klavier/piano ensemble: playing in four hands on one or two pianos. Talking about
the first type, some music scholars (O. Sorokina, N. Katonova, I. Polska and others)
use the notion of “piano duo”; for the other one – “ensemble for two pianos”. Many
researchers

(V. Petrov,

H. Schmitt,

N. Schumann

and

others)

consider

it

inappropriate to use any terminological distinction, since both types of assume
playing in four hands. One of the proof-points is, firstly, the two-way instructions of
the composers on the possibility to perform one and the same music piece in two
versions, and secondly, the relation of the concepts Duo, Doppelsonate, Doppelstück,
Duett in different languages. In the dissertation, the available definitions are used as
identical. Whenever a clarification is required, the author of the dissertation uses the
terms “four-hand” or “in four hands” to speak about playing on one piano.
It is proved that after a significant break, the klavier ensemble revived among
the composers of the 18th century. The difficulties appearing in the development of
the two-klavier ensemble, and the ways they were battled with were directly related
to the level of technical equipment and the lack of a uniform height standard. Starting
from the last third of the 18th century, klavier makers produce music instruments with
two keyboards, among which are vis-à-vis Klavier, Dittanaklasis, Doppelflügel. The
peculiarities of each are provided in this dissertation. The author generalizes the
periodization proposed by the music scholars for both four-hand duo (M. Eberler,
C. Kesselschläger, М. Stoelzel) and ensemble for two klaviers (N. Katonova,
М. Stoelzel, N. Schumann). The undivided opinion of scientists about the lifechanging significant influence the second half of the 18th century had on the complete
formation of the piano ensemble, on its approval among the composers and the
gradual acquisition of "its own personality" was noted by the author; this was
accompanied by the development of specific piano rendition techniques.
Among the features of ensemble for two pianos, the following ones are pointed
out as genre features by the music scholars (N. Katonova, V. Petrov, K. Subbotina):
dialogue principles, concert performance, concerto principles, symphonic principles,
etc., which are typical for other genres. In order to identify the essential
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characteristics of a piano ensemble, the author of the dissertation takes into account
its components: two participants; two single-timbre instruments; organization of the
process in time and space; well-ordered set of rules; commitment; interaction of
partners to achieve a common goal; imagining/disclosing of something for a
partner/for others and for oneself; extraversion and introversion of actions due to
objective conditions. Most of the above properties are identical to the playing
situation, more widely – to the performance, as it is described in various works
related to understanding the specifics of human nature, culture, the phenomenon of
consciousness, child psychology (I. Berlyand, M. Vuaren, J. Huizinga, M. Epstein).
Reflections and analytical observations of E. Nazaikinsky regarding the manifestation
of the playing performance logic in instrumental music serve as a theoretical basis.
This allows us to conclude that the logic the playing performance is a specific genre
sign of two-piano ensemble. It subordinates the entire algorithm of the operations
necessary for achieving the goal, preserving the single-timbre sound of instruments
and the equal position of both participants as a generic feature of the genre.
The music pieces of the 20th century studied in the dissertation research serve
as a proof that piano ensemble is able to flexibly change the playing modes in the
spheres of context and the genre style. The interaction of the composer and the folk
material at the present stage is reflected in “Rhapsody for two pianos and orchestra”
by S. Vainiunas; Sonata No. 2 Y. Butsko; Sonata by I. Stravinsky, “Diptych” by
L. Shukailo. They demonstrate that the playing performance logic of a piano
ensemble predicts the possibility of using the traditional methods of work with the
borrowed folk material and operating with its peculiar features in order to reproduce
an archaic sound image. The presence of two keyboards expands timbre register and
texture resources, spreading the playing situation to the interaction between the
ensemble parts (all four hands).
The neoclassical tendency brings a two-piano sonata back to its origins,
revealing the diffusion of boundaries between genres, the ability to embody both song
and dance motifs and high language of polyphony, irregular structure of the cycle, the
synthesis of several compositional principles within a single music piece. Sonatas for
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two pianos by P. Hindemith, F. Poulenc, Y. Butsko (Sonata No. 1) demonstrate quite
a few common features, retaining an individual approach to the music experience and
the possibilities of the ensemble technique, engaging descriptive, sound-expression,
and genre elements aimed at specifying the artistic idea. The multi-style coloring of
the studied music pieces promotes the birth of the playing space with extraverted and
introverted poles.
Working with “borrowed music” does not lose its attraction for composers of
different generations. This allows to establish direct "dialog relationships" between
the conventional experience of music culture, its classical patterns and manifestations
of its own creative intentions. Concealed behind the existing tradition, the situation of
the competition intuitively encourages artists to choose outstanding music pieces,
recognized as masterpieces of the universal human heritage by many generations of
professional musicians and music lovers. Such objective conditions intensify the
"battle" of two creative consciousness, limiting the performer by the fixed original
text (a sign of an organized playing performance), and in no way affecting the
understanding of image-bearing idea and means of embodying its own concept (a
sign of an improvised game). Each of the studied works for two pianos (“Variations
on the theme of Paganini” by W. Lutoslawski, "Carmen-fantasy" by G. Anderson)
makes it possible to realize the change of the playing modes as a universal principle
of unfold a multilevel dialogue, which is common to both paraphrase and two-piano
music, despite the differences in genesis of these genres.
The author of the dissertation emphasizes that the instrumental music was
producing its vocabulary in close connection with the word and the ritual theatrical
act. The specific features of its language, which is based on the intonational nature of
the sound relations, determine the interaction of two different trends. The first of
them leans toward the exquisite reflection of contemporary world perceptions; the
second aims to preserve the historical experience of fruitful communication with
other forms of art, particularly with literature, poetry, dramaturgy, paintings. In the
20th century, all these branches of art continued inspiring us to reveal the emotional
and psychological components of a theatrical performance or its flamboyant images
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(“Ethereal and terrestrial”, “Theatrical kaleidoscope" by V. Ptushkin), to create
genre-social sketches (“Carousel” by V. Ptushkin, “Chiming clock” by E. Sauer),
portraits of commedia dell’arte heroes, the atmosphere of a carnival or a puppet play
(“Pupazzetti” by A. Casella), creating of fable folklore situations (“Russian circle
dance” by N. Medtner). Diversity of the image-bearing content in the abovementioned examples emphasizes the unlimited possibilities of a two-piano ensemble
to unfold game situations in a variety of individual styles and genre style preferences.
An equally important role for understanding the development trends of the
ensemble for two pianos in the twentieth century is taken by the structural factor,
which occupied one of the leading positions in the process of establishing the music
as an independent form of art. The music pieces studied in the dissertation (Invention
“Fifths”

by

P. Plakidis,

“Parallels”

by

R. Kalsons,

“The

Last

Autumn

Divertissement” by Z. Virkšas, macrocycle “Plays” by P. Dambis) serve as a proof of
significant changes in the understanding of the descriptive principles, which become
the bearer of a constructive idea. Similarly, as a poetic name disposed a recipient to
the perception of the imaginative world of a music piece, the structural and technical
principles declared by the author reveal their image-bearing and contextual properties
and exposes the possibilities of the game logic under the conditions of combining a
limited or a large number of the involved units. The chosen method of creating
artistic integrity, implanted into a plane of two keyboards, acquires new qualities with
the help of doubling the register and the timbre resources, and differentiating all four
parts of the ensemble players.
Based on the scientific thought and observations of own analysis, three types of
the two-piano ensemble in the 20th century were identified: monochrome,
polychrome, and mixed. The first one is structurally-nominal/graphic-abstract:
associated with the division of registers that are specific for a piano (lower-higher,
bass-soprano), genetically related to two- and four-hand playing on one instrument.
Polychrome - a generalized descriptive/image-pictorial type: reveals all colorful
register and timbre features of the instrument, and is distinguished by richness and
individualization of textural lines, resembling an orchestra rendition. The mixed one
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bears the characteristics of both monochrome and polychrome types. It is used mostly
in large-scale compositions.
Keywords: ensemble for two pianos, dialogue principles, concerto principles,
playing performance logic, neo-folklore principles, neoclassicism, behavior of
structures, paraphrase, theatrical performance, monochrome, polychrome.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Фортепіанний ансамбль як
особливий вид камерного музикування здобув популярності в останні
десятиліття, про що свідчать численні міжнародні конкурси фортепіанних
дуетів, які відбуваються в різних країнах світу (Болгарія, Італія, Німеччина,
Польща, Росія, Румунія, Чехія, США), музичні фестивалі, майстер-класи
(Болгарія, Ізраїль, Німеччина, Польща). Його історія охоплює кілька епох і
сягає корінням музичної культури XVI століття. Після практично одночасного
виникнення його найбільш характерних типів – чотириручної гри на одному та
на двох клавірах, цей жанр починає активно розвиватися в композиторськовиконавській творчості лише у XVIII столітті. Саме в цей час гра на
різноманітних

за

своїми

технічними

та

тембровими

властивостями

інструментах, узагальнено іменованих клавіром [7; 83; 265], дедалі виявляє
своєрідність та конкурентоспроможність, поступово заповнюючи вільну нішу в
інструментальній музиці свого часу. Досить нагадати творчість родини Бахів та
загальновизнаний внесок В. А. Моцарта, який сприяв утвердженню цього виду
спільного музикування в жанровій палітрі. Між тим, шляхи розвитку
чотириручного дуету та двоклавірного ансамблю в історично-часовому
просторі не збігаються. Перш за все після тривалої «паузи» починає інтенсивно
розроблятися гра в чотири руки на одному інструменті. Ансамбль для двох
фортепіано, хоча і приваблює представників віденської школи та композиторівромантиків, усе ж таки зміцнює свої позиції лише у ХХ столітті. Така логіка
історичних подій була зумовлена об’єктивними обставинами: по-перше,
тривалим процесом удосконалення молоточкового фортепіано, яке наприкінці
XVIII століття стало поступово замінювати різноманітні інструменти клавірної
групи, по-друге, відсутністю єдиного стандарту висоти при настроюванні
інструментів, що перешкоджало музикуванню на двох клавірах/фортепіано.
Ситуація, що склалася, пояснює зосередженість дослідницької думки на
чотириручному дуеті (І. Польська [150–152], О. Сорокіна [186], M. Eberler
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[241], C. Kesselschläger [249], W. Korisheli [250], J. Müller-Blattau [254],
M. Stoelzel [262–265], Yeon-Sook Cho [267] та ін.) та більш скромну на цьому
тлі наукову літературу, присвячену дворояльному ансамблю (Н. Катонова [78;
80; 129], В. Петров [144], І. Польська [150], К. Субботіна [194], H. Schmitt [260],
N. Schumann [261], M. Stoelzel [265]). Незважаючи на індивідуальні підходи до
вивчення його специфіки та обраних музичних зразків, залишаються
відкритими або вирішеними частково питання про спадкоємні зв’язки між
чотириручним та дворояльним ансамблями, реакцію останнього на провідні
тенденції в музиці ХХ століття, його родові властивості, завдяки яким
дворояльний ансамбль вирізняється серед інших форм дуетного музикування.
Окреслені

положення

визначають

актуальність

запропонованої

теми,

дозволяючи узагальнити досягнення наукової думки та залучити ще
невисвітлений у мистецтвознавстві музичний матеріал.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі теорії музики згідно з планом
науково-дослідницької та методичної роботи Харківського національного
університету мистецтв імені І. П. Котляревського й відповідає комплексній темі
«Сучасні

проблеми

09.11.2016).

Тему

історичного
дисертації

музикознавства»

затверджено

на

(протокол

засіданні

№4

Вченої

від
ради

Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
(протокол № 4 від 26.11.2015), уточнено на засіданні Вченої ради Харківського
національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (протокол № 7
від 22.02.2018).
Мета дослідження полягає в розкритті розмаїття художніх втілень
ансамблю для двох фортепіано в умовах різновекторних тенденцій в музиці
ХХ століття. Сформульована мета передбачає вирішення таких завдань:
 узагальнити результати наукових досліджень про розвиток та особливості
дворояльного ансамблю, звернути увагу на дискусійні положення;
 визначити спадкоємні зв’язки між чотириручним ансамблем на одному та
двох інструментах;
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 обґрунтувати ігрову природу дворояльного ансамблю як родову ознаку
жанру;
 розглянути твори для двох фортепіано, різні за образним змістом,
жанровою приналежністю, прийомами ансамблевого викладу;
 виявити здатність дворояльного ансамблю гнучко реагувати на художньостильові віяння музики ХХ століття.
Об’єктом дослідження є фортепіанна музика ХХ століття; предметом –
тенденції розвитку ансамблю для двох фортепіано в музиці ХХ століття.
Методологія дисертації базується на принципі історизму, що передбачає
вивчення художніх явищ у спадкоємних зв’язках із усталеним досвідом
музичного мистецтва, та комплексному підході, який дозволяє залучати різні
методи аналізу музики:
 історико-теоретичний – висвітлює шляхи розвитку музичних явищ та їх
мовно-стильові характеристики;
 структурно-функціональний – розкриває ієрархічну підпорядкованість
усіх складових художньої цілісності;
 порівняльний – виявляє традиційні та новаторські властивості музичних
творів;
 інтерпретаційний – окреслює музикознавчі трактовки композиторських
ідей;
 довідково-біографічний – уточнює відомості про творчу спадщину
композиторів.
Теоретичну базу складають дослідження з історії фортепіанного
мистецтва,

проблем

піанізму

та

виконавства

(О. Алєксєєв

[7],

Л. Баренбойм[16; 17], А. Бірмак [23], Д. Благой [24], М. Бондаренко [26],
І. Браудо [28], Б. Вальтер [33], Т. Вєркіна [36], Л. Гаккель [43], Н. Голубовська
[47], О. Гольденвейзер [48], Й. Гофман [54], Н. Кашкадамова [82; 83], Г. Коган
[87; 89], А. Корто [94], Є. Ліберман [103; 104], А. Малінковська [115],
Я. Мільштейн [122], Г. Нейгауз [134], О. Ніколаєв [136], Д. Рабінович [159],
С. Савшинський [166], С. Скрєбков [177], С. Фейнберг [197; 198], В. Шукайло
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[221]); присвячені різним аспектам становлення і розвитку чотириручного та
дворояльного ансамблю (А. Готліб [50; 51; 53], О. Грінес [57], В. Карпенко [76],
Н. Катонова [78–80; 129], Г. Овсянкіна [138], А. Овсянніков [139], В. Петров
[144], Л. Пінкош [145], І. Польська [150–152], Н. Сазанович [167], О. Сорокіна
[186], К. Субботіна [194], Ю. Щербаков та О. Щербакова [224], W. Altmann
[231], M. Eberler [241], C. Kesselschläger [249], W. Korisheli [250], J. MüllerBlattau [254], H. Schmitt [260], N. Schumann [261], M. Stoelzel [262–265], YeonSook Cho M. A. [267]); динаміці змін конструктивних можливостей клавішного
інструменту, в тому числі його специфічним різновидам, та майстрам в цій
царині діяльності (O. Beaujean [233], G. Busch [237], J. Stein [246], M. Müller
[253], P. Rummenhöller [258]); пов’язані з проблемою жанру та стилю
(C. Авєрінцев [4], О. Антонова [9], М. Арановський [11], Н. Ахмедходжаєва
[14], Л. Березовчук [20], М. Борисенко [27], І. Іванова та А. Мізітова [72],
А. Клімовицький та О. Нікітенко [86], І. Кузнєцов [98], М. Лобанова [107; 108],
Л. Мазель [112], М. Міхайлов [124], Є. Назайкінський [132], І. Нейштадт [135],
Т. Попова [153], С. Скрєбков [178], М. Скрєбкова-Філатова [179], О. Соколов
[184], А. Сохор [187; 188], М. Старчєус [189]); змістовності, театральності
та програмності в музиці (А. Абрамов [3], М. Арановський [10], К. Зєнкін [71],
В. Конен [92], Г. Краукліс [96], Т. Куришева [101], В. Холопова [208; 211],
М. Шамахян [218]); спрямовані на вивчення художніх напрямків ХХ століття
(В. Варунц [34], Г. Головінський [46], Г. Григор’єва [56], І. Земцовський [70],
А. Порфір’єва [154], Л. Раабен [158], С. Савенко [165], В. Смірнов [182],
Л. Хрістіансен [213]); технік письма (А. Веберн [35], М. Висоцька та
Г. Григор’єва [42], Л. Кірілліна [84], Ц. Когоутек [90], Ю. Кудряшов [97],
Р. Куніцька [100], В. Лютославський [111], О. Маклигін [114], О. Манулкіна
[116], А. Мізітова [120], О. Соколов [183], Ю. Холопов [206], В. Ценова [214]);
темо- та формоутворення, фактури (Б. Асаф’єв [12], А. Готліб [53],
Г. Григор’єва [55], Л. Кас’яненко [77], Л. Мазель [112; 113], О. Маклигін [114],
К. Руч’євська [163], М. Скрєбкова-Філатова [180], В. Холопова [209; 210],
В. Цуккерман [215; 216], М. Чернявська [217]); питань інтерпретації
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(О. Алєксєєв [6], Н. Корихалова [95], Є. Ліберман [104], В. Москаленко [126],
С. Скрєбков [176], Я. Сорокер [185]); філософсько-естетичні та музикознавчі
праці про суть та специфіку гри як особливої властивості свідомості, в тому
числі творчої (І. Берлянд [21], М. Вуарен [41], М. Епштейн [226; 227],
В. Клименко [85], Н. Літвінська [106], А. Мізітова [125], О. Міхайлов [123],
Є. Назайкінський [131], Л. Скрипнік [181], Й. Хейзинга [204], А. Шнітке [220]);
монографії, статті, в яких характеризуються твори для фортепіанного
ансамблю

композиторів

різних

стильових

епох

(Г. Аберт

[1;

2],

С. Богоявленський [25], Н. Катонова [80], Л. Кокорєва [91], Н. Копчевський
[93], Т. Лєвая та О. Леонт’єва [102], І. Польська [152], К. Підпорінова [149],
С. Савенко [164], Г. Філенко [199; 200], А. Швейцер [219], Б. Ярустовський
[229], К. Ясінскас [230], W. Breig [236]); Інтернет-ресурси, що доповнюють
відсутню інформацію у відомих публікаціях.
Матеріалом дослідження слугують: Г. Андерсон «Кармен-фантазія»
[232], Ю. Буцко Сонати № 1 [29], № 2 [30], С. Вайнюнас «Рапсодія для двох
фортепіано з оркестром» [31], З. Віркшас «Останній дивертисмент осені» [37],
П. Дамбіс «Ігри» [59–64], Е. фон Зауер «Музична скринька» [259], А. Казелла
«Маріонетки» [240], Р. Калсон «Паралелі» [74], В. Лютославський «Варіації на
тему Паганіні» [110], М. Метнер Дві п’єси op. 58 [119], П. Плакідіс Інвенція
«Квінти» [148], В. Птушкін «Піднесене та земне» [155], «Карусель» [155],
«Театральний калейдоскоп» [155], Ф. Пуленк Соната [157], І. Стравінський
Соната [193], П. Хіндеміт Соната [205], Л. Шукайло «Диптих» [222]. З метою
висвітлення індивідуальних композиторських рішень були залучені інші твори
XVIII–XX століть: Й. С. Бах «Два дзеркальні контрапункти» з циклу
«Мистецтво фуги» [19], три обробки «Капрису» № 24 Н. Паганіні – Л. Ауера
[140], Ф. Крейслера [141], К. Шимановського [142].
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що у
дослідженні вперше:
 визначено ігрову логіку як родову ознаку жанру дворояльного ансамблю;

20

 виявлено спадкоємні зв’язки між чотириручним та дворояльним
ансамблями;
 розкрито своєрідність творів, пов’язаних із провідними художньоестетичними тенденціями в музиці ХХ століття та ще не розглянутих у
науковій літературі;
 введено інформацію про особливі різновиди фортепіано з двома
клавіатурами.
Подальшого розвитку набули:
 відомості про історичні шляхи дворояльного ансамблю та їх відбиття в
науковому дискурсі;
 питання типології жанру;
 характеристика класичних творів ХХ століття.
Практичне значення отриманих результатів. Матеріали дисертації
можуть бути використані в курсах «Історія музики», «Сучасна музика», «Аналіз
музичних творів», «Історія фортепіанного мистецтва», «Проблеми сучасного
фортепіанного виконавства», «Основи фортепіанної транскрипції», «Методика
викладання гри на спеціальному інструменті» для студентів фортепіанних
кафедр та відділів закладів середньої і вищої освіти України; в класах
спеціального інструменту (фортепіано), фортепіанного ансамблю, педагогічної
практики; як основа для подальших досліджень.
Апробація матеріалів дисертації. Робота обговорювалась на засіданні
кафедри теорії музики ХНУМ імені І. П. Котляревського. Основні положення
дослідження викладено на міжнародних та всеукраїнських конференціях:
«Білоруські фортепіанні асамблеї» (Мінськ, БДАМ, 2016); «Ф. МендельсонБартольді: культурні ініціативи та художні пріоритети» (Харків, ХНУМ імені
І. П. Котляревського, 2016); «Актуальні проблеми музичного та театрального
мистецтва» (Харків, ХНУМ імені І. П. Котляревського, 2017); «Дні Науки»
(Одеса, ОНМА імені А. В. Нежданової, 2017); «Актуальні проблеми музичного
і театрального мистецтва» (Харків, ХНУМ імені І. П. Котляревського, 2018);
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«Життєтворчість, непідвладна хроносу» (Львів, ЛНМА імені М. В. Лисенка,
2018).
Публікації. За темою дослідження опубліковано 5 статей у фахових
виданнях, затверджених МОН України, дві з яких – у наукових збірниках,
включених до міжнародних наукометричних баз: «Міжнародний вісник:
Культурологія. Філологія. Музикознавство» (Київ, Вип. 2/2017), «Вісник
Харківської державної академії дизайну і мистецтв» (Харків, Вип. 1/2018).
Структура роботи. Дисертація складається зі Вступу, чотирьох Розділів
із внутрішнім розподілом на підрозділи та короткі висновки, загальних
Висновків, Списку використаних джерел (267 позицій, з них 28 іноземними
мовами) та Додатку. Загальний обсяг дисертації становить 237 сторінок,
основний текст викладено на 199 сторінках.
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РОЗДІЛ I
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ АНСАМБЛЮ
ДЛЯ ДВОХ ФОРТЕПІАНО
1.1 Сторінки історії фортепіанного дуету:
від часу його створення до сучасності
Ансамбль для двох фортепіано опинився у зоні активної дослідницької
думки лише в останні десятиріччя. Про це свідчить анотований каталог
«Мультиклавірні ансамблі», що вийшов друком 2002 року, котрий є, за словами
його упорядника Н. Катонової, «першим виданням подібного роду російською
мовою» [129, с. 3]. Значення цієї праці для виконавців, педагогів і дослідників є
незаперечним, оскільки в ній узагальнено досвід декількох існуючих
аналогічних довідників, наведено перелік оригінальних опусів, створених у
ХХ столітті не тільки європейськими композиторами різних країн, а й
представниками американської музики, коротко охарактеризовано їх стиль і
рівень

виконавської

складності.

Індивідуальність

запропонованого

Н. Катоновою каталогу яскравіше окреслюється при порівнянні, зокрема, з
«Переліком чотири- і шестиручних творів для фортепіано, а також для двох і
більше фортепіано» В. Альтманна (Wilhelm Altmann), виданим у Лейпцигу 1943
року [231]. В. Альтманн прагнув охопити роботи авторів, різних за жанровим
профілем і часовим діапазоном. «Цей Перелік, який, сподіваюся, буде сприяти
поверненню до життя твору, несправедливо відданого забуттю, – підкреслює у
передмові укладач, – призначений не тільки для власників нотного магазину, а
й, перш за все, для ще не зовсім вимерлих, на щастя, любителів музики, які з
радістю грають у чотири руки на одному або ж двох інструментах і хочуть
таким чином познайомитися з симфоніями або мало доступними для них
творами камерної музики. Учителі фортепіано також можуть отримати для себе
користь, особливо якщо вони цікавляться шести- або восьмиручною грою»
[231, с. VII]. Музикознавець звертає увагу на те, що до Першої світової війни
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видавництва регулярно випускали багато обробок симфонічних і камерних
творів для ансамблевого чотириручного музикування, проте соціальнополітична ситуація, змінившись, призвела до забування раніше дуже
популярного виду виконавства, особливо серед любителів музики. Обставини,
що склалися, визначили «стратегію й тактику» упорядника «Переліку». Весь
зібраний матеріал В. Альтманн групує, керуючись кількома критеріями. Великі
розділи пов’язані зі способом виконання твору (наприклад, чотири-, шести-,
восьмиручні) і кількістю задіяних фортепіано (від одного, двох і більше). Вони,
у свою чергу, включають перелік оригінальних композицій, обробок
симфонічних, камерно-інструментальних, різножанрових вокально-хорових
творів та пісень; усередині кожного з подібних підрозділів прізвища
композиторів групуються за алфавітом. Як видно, дослідник прагнув до
своєрідної всеосяжності, дотримуючись обраних принципів класифікації.
Таким чином, якщо «Перелік» В. Альтманна «точково» орієнтує всіх
зацікавлених

осіб,

то

«Мультиклавірні

ансамблі»

Н. Катонової,

що

представляють в алфавітному порядку авторів, як видається, відбивають вплив
маркетингових технологій, оскільки програмують пошук необхідного матеріалу
й попутне знайомство зі змістом видання в цілому.
Не менш цінними є зауваження Н. Катонової щодо історії жанру
ансамблю двох фортепіано, який, заявивши про себе в XVI столітті, згодом став
інтенсивно розвиватися, продемонструвавши в радикально налаштованому
ХХ столітті здатність утілювати різні художньо-естетичні ідеї. «Твори для двох
фортепіано, – пише автор, – що з’явилися вже в першій чверті ХХ століття,
реалізували величезний потенціал цього інструментального складу як у рамках
традиційної орієнтації, так і в експериментальних творах, висунувши
мультиклавірний ансамбль у число найбільш затребуваних жанрів сучасної
музичної культури. <...> Нові можливості втілення серійної техніки композиції,
чвертьтонової звучності, використання препарованого фортепіано, електрично
посиленого фортепіано відкрили неозорі горизонти творчості» [129, с. 5]. З
огляду на те, що укладач «Каталогу» спирався в основному на англомовні
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видання в доповнення до особистого виконавського досвіду, розширимо
введені в науковий обіг знання інформацією з німецькомовної літератури.
Із більш ранніх джерел слід назвати дисертаційне дослідження
М. В. Еберлера (Max Wilhelm Eberler), де серед перших відомих чотириручних
творів, написаних приблизно в першій половині XVII століття, названі «Поезія
для двох виконавців на одному вірджиналі або органі» («A Verse for Two to Play
on One Virginall or Organe») Ніколаса Карлтона (Nicholas Carleton; бл. 1570–
1575 – 1630) та «Фантазія для двох виконавців» («A Fancy for Two to Play») для
одного клавіра в чотири руки Томаса Томкінса (Thomas Tomkins; 1572 – 1656).
Як повідомляє музикознавець, їхні рукописи зберігаються в Британському
музеї в Лондоні. Подальші прогнози дослідника досить песимістичні: «Після
цих перших спроб, завдяки яким у клавірну літературу отримала доступ
чотириручна гра, немає можливості навести докази про її продовження
протягом довгого часу» [241, с. 1]1. М. Еберлер висуває припущення, що цьому
міг перешкоджати інтенсивний розвиток дворучної гри.
Інші відомості наводить М. Штьольцель (Marianne Stoelzel), згідно з
якими складена Т. Крекійоном (Th. Сrequillon; бл. 1505 – 1557) «Cancion i belle
sans paire a doce para dos instrumentos»2 була розміщена 1557 року в збірнику
Луїса Венегаса де Енестроса (Luis Venegas de Henestrosa; бл. 1510 – 1570)3 під
№ 111

і

є

перекладенням

12-голосної

пісні

композитора.

Як

пише

музикознавець, вона «дійшла до нас тільки в такому вигляді», має позначку
«Belle sans pere» і записана на окремих сторінках, а не поверх нотного тексту
[265, стб. 403]. Не менш цікавими є наведені факти про анонімний опус із цього
самого збірника (№ 112) – «Fuga a 40 unum colle Deum», один із рядків якого
відповідав початку мотету Жака де Мантуа (Jacquet de Mantua; 1483 – 1559)4,

1

Тут і далі переклад із німецької кандидата філологічних наук О. М. Бєлозьорової, кандидата
мистецтвознавства А. А. Мізітової.
2
У «Каталозі» Н. Катонової – один зі зразків ансамблевої музики ХVI століття.
3
Іспанський композитор, опублікував збірку табулатур, до якої увійшли понад 200 п’єс для клавішних, арфи й
віуели [252].
4
Французький композитор епохи Відродження, більшу частину життя провів в Італії, був маестро ді Капела в
соборі святих Петра і Павла. Писав церковну вокальну музику, серед створеного – 23 меси, понад 100 мотетів,
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що свідчить про перші спроби перекладень вокально-хорових творів для
інструментальних ансамблів. Л. Венегас, як зауважила М. Штьольцель, у
заключному списку творів висловлював думку, що ця 40-голосна фуга, котра
являє собою, по суті, канон, могла бути доручена 10 інструментам за умови
чотириголосного викладення. Німецький дослідник коментує: «Чотириголосне
письмо легко виконати на клавішних. Цей шедевр контрапункту викликає різні
питання як щодо приводу для виконання, на який міг би вказати текст, так і в
плані інструментального виконання на клавірах, що до них у той час –
незалежно від того, чи створювали звук труби, чи струни, – належали всі
клавішні інструменти» [265, стб. 404]. Уже тоді мали місце різні варіанти
інструментального складу цієї фуги – підкреслимо, така практика зберіглася до
наших днів1. Однак, на думку музикознавця, в інструменталізації «цих двох
творів іще не можна визначити клавірну ідіоматику» [там само].
Своєрідний крок уперед був зроблений майже півстоліття потому
англійськими вірджиналістами. Х. Шмітт (Hans Schmitt) вважає, що біля
витоків музики для двох клавірів у чотири руки стоїть Жиль Фáрнебі (Giles
Farnaby; бл. 1563 – 1640), який здійснив 1600 року переробку пісні для двох
вірджиналів [260, с. 5]. Як повідомляє німецький музикознавець, роки
правління королеви Єлизавети (1533 – 1603), яка захищала мистецтво й сама
грала на вірджиналі, стали часом першого розквіту клавірної музики, коли
композитори успішно розробляли техніку варіювання і сприяли формуванню
власне інструментальної літератури. Незважаючи на це, гра на двох
вірджиналах становила все ж виняток, що підтверджує відсутність зразків, крім
п’єси Ж. Фарнебі, яка дійшла до нас. «Це здається тим більш вражаючим, –
пише дослідник, – що ми знаємо про практику доєлизаветинської епохи, коли
вже в капелі Едуарда VI (1547 – 1553) 1552 року поряд зі співаками,

велика кількість гімнів. Його музика, за Інтернет-джерелом, мала широке розповсюдження, особливою
популярністю користувався мотет «Aspice Domine», «який з’явився в більш ніж 30 сучасних джерелах» [245].
1
Цікавою є авторська примітка в п’єсі «Нарцис» Н. Валанчюте (нар. 1961), написаній 1986 року. Ансамблевий
склад композитор мислить у різних комбінаціях фортепіано з іншими спорідненими тембрами: з підготовленим
інструментом, з клавесином; або підготовлене фортепіано в парі з клавесином, або клавесин із органом [32,
с. 33].
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лютнярами, виконавцями на арфах, флейтах, ребеках1, волинках, трубачами і
барабанщиками були постійними також три вірджиналісти. Однак творів для
двох або ж трьох вірджиналів із цього часу не дійшло» [260, с. 5]. Зрозумілим є
прагнення дослідника дати уявлення про раритетний твір Ж. Фарнебі.
У рукопису партія першого вірджинала не виписана окремо, а стоїть над
нотним текстом другого, це дозволяє музикознавцю зробити висновок, що
композитор писав її для себе. Відсутні в оригіналі й указівки до виконання
прикрас, що підштовхує Х. Шмітта до їх розшифровки: «<…> навскісна
подвійна риса через штиль <…> означає трель зі скороченою або подовженою
тривалістю, одинарна <…> вказує на форшлаг, мордент або шлайфер2» [там
само, с. 6]. Здійснений вченим аналіз стосується особливостей кожної з партій3.
Повноцінне використання обох рук виконавця на другому вірджиналі, характер
фактури дозволяють Х. Шмітту зробити важливий висновок для розуміння
причин

виникнення

ансамблю

двох

фортепіано,

його

специфіки

та

основоположних принципів моделювання взаємовідносин партнерів: «Радість
музикуванню придають численність ігрових фігур, мистецтво ведення
мелодичних ліній і обмін між двоголоссям і вільним багатоголоссям, які
виходили за межі звукового обмеження одномануального інструмента старих
вірджиналістів. І саме ця звукова обмеженість наявного у нього інструмента
могла стати причиною, чому Фарнебі дійшов думки скласти п’єсу для д в о х
вірджиналів. Те, що другий при цьому варіативно обіграє матеріал першого
1

Ребек, рубеба (Rebec, Rebek/Rebeck, Rubeba) – так називають маленьку скрипку, попередницю сучасного
інструмента. Вона потрапила в Центральну Європу в епоху високого Середньовіччя і своїм ім’ям вказує на
зв’язок із численними струнними інструментами, поширеними в країнах між Північною Африкою і ПівденноСхідною Азією. У XVI–XVII століттях цей інструмент не мав ладів, кількість струн варіювалася від одної до
п’яти, але частіше зустрічалися триструнні, настроєні по квінтах. Корпус був грушоподібним, іноді плоским,
що робило його схожим на скрипковий. Загальноприйнятим стало сприймати ребек лише у зв’язку з
танцювальною музикою. Однак ще в XV столітті Йоан Тінкторіс (Johannes Tinctoris; 1435 – 1511), франкофламандський композитор, музичний теоретик, співак і клірик ренесансної епохи [248], віддавав ребеку
перевагу і пропонував використовувати тільки для сакральної музики [257]. Згідно з іншими даними, перший
опис цього інструмента належить теоретику музики XIII століття Ієроніму Моравському [161].
2
Згідно з Музичним словником Г. Балтер, це «вид короткого форшлагу з двох нот, що починається з сильної
долі на терцію нижче від основного звуку і переходить у нього у ступінчастому русі» [15, c. 195].
3
Перший вірджинал виконує гармонізацію пісенної мелодії, яка спочатку не перевищує діапазону сексти і
лише при варійованому проведенні розширюється до октави. Простота наспіву визначає зручний виклад і вибір
гармонії, обмеженої каденційним зворотом: T – S – T – D; T – Sр – T – D, котрий теж є варіативним. Партія
другого вірджинала варіює вихідний матеріал, розцвічує пісенну мелодію «безперервним рухом шістнадцятих,
котрі проводяться паралельно і комплементарно, що надає картині, яка звучить, легкості» [260, с. 7].
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вірджинала, пояснюється високорозвиненою варіаційною технікою того часу.
Таким чином, ми маємо тут одночасно прототип і варіації твору для двох
вірджиналів» (виділено мною – І. С.) [260, с. 7–8].
Відзначені

автором

риси

будуть

переломлюватися

в

історичній

перспективі в нових мовних умовах, не втрачаючи своїх генетичних
властивостей: розподілу тематизму між партіями, активізації фактурногармонічного комплексу як чинника розгортання музичного матеріалу,
використання прийому варіювання вихідної ідеї, котрий набув «нового життя»
в контексті новітніх композиторських технік ХХ століття, комбінування
елементів «інтонаційного словника епохи» (вираз Б. Асаф’єва). Не випадково
Н. Катонова виділяє з композиторських імен початку XVII століття тільки
Ж. Фарнебі як автора одної з найраніших збірок для двох клавірів (1609). «Саме
з цього видання, – пише укладач, – історія жанру веде свій відлік» [129, с. 76].
Заслуги англійського вірджиналіста перед історією ансамблевого музикування
на двох інструментах підкріплюються й деякими іншими залученими
Х. Шміттом фактами. Музикознавець ставить питання про можливість
італійських впливів на нову форму спільного виконавства, оскільки збереглися
відомості про гру на двох органах у соборі San Marco у Венеції приблизно за
півстоліття до часів Ж. Фарнебі [260, с. 8]. Спираючись на трактати того
періоду й більш пізню літературу, дослідник доходить висновку, що «гра на
двох органах» передбачала антифонний обмін репліками, свого роду
«змагання», яке зазвичай застосовувалося в особливо урочистих випадках.
Музичним матеріалом слугували мотети для подвійного хору, канцони,
ричеркари, голоси яких «іноді за бажанням записувалися в табулатуру для двох
органів» [там само]. Вказівок щодо спеціальної літератури для цієї пари
інструментів дослідник не виявив, що підтверджує першість Ж. Фарнебі у
створенні нового типу інструментального ансамблю. Оцінюючи з позицій
сучасних уявлень практику органістів собору San Marco, можна сказати, що
вона стояла біля витоків концертуючого інструментального стилю, який
визначив вигляд однієї з головних ліній розвитку музики для двох фортепіано.
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Складність дослідницької роботи з виявлення старовинних зразків
пояснює «розпорошеність» відомостей по різних джерелах. Так, пошук форм
ансамблевого клавірного музикування, поряд із Ж. Фарнебі, вели, як уже
зазначалося,

Н. Карлтон

і

Т. Томкінс

[241,

с. 1].

М. Штьольцель,

характеризуючи їхні роботи, робить важливий висновок: «Вони ґрунтуються на
вокальних зразках або уявленнях, але вже в імітації та контрастному веденні
простого супроводу і фігурації, що варіюється, виявляють фактуру для
клавірних інструментів» [265, стб. 404]. Відомості про ці дві п’єси в
російськомовній літературі з’явилися в кінці 1980-х років у монографічному
дослідженні О. Сорокіної, присвяченому історії фортепіанного дуету [186,
с. 10–12]. У цьому дослідженні автор описує особливості їх тематизму,
визначаючи, зокрема, «вишуканий інструментальний стиль» у хоральній
обробці Н. Карлтона і «поліхоральні ефекти», «остинатні мелодійні утворення»,
нерегулярну зміну тактових поділів у Т. Томкінса [там само, с. 11]. Проте
дослідник вказує, що в останньому зразку «щільність фактури, створювана
паралельними терціями в нижньому регістрі, негарно перебільшується
механікою сучасного фортепіано, але легко і природно сприймається на
клавесині й вірджиналі» [там само]. Тобто, вона відповідала акустичним
особливостям старовинних інструментів, що дає ключ до розуміння динаміки
фактурно-регістрових змін у фортепіанних ансамблях подальших часів1.
Наведена
фортепіанного

інформація
ансамблю

у

цінна

тим,

двох

видах –

що

демонструє

чотириручного

зародження
і

для

двох

інструментів – не дистанційовано один від одного, а майже одночасно. Однією
з причин, що спонукали виникнення та розвиток двоклавірного ансамблю (з
XVI й до середини XIX століття), Н. Катонова називає «прагнення до
посилення звучності інструмента» [129, с. 4], хоч реальна композиторська
практика зіткнулася і з проблемами іншого роду. Зокрема В. Брайг (Werner
Breig) визначає елементи піаністичної віртуозності в деяких частинах
1

Серед ранніх зразків О. Сорокіна називає також п’єсу «Битва і затишшя» («A Battle, and no Battle»), імовірно,
написану У. Бьордом (William Byrd; 1543–44 – 1623). Оскільки нижній голос «являє собою basso ostinato (на
темі сигналу до битви)», твір, по суті, передбачає гру в три руки [187, с. 12–13].
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«Мистецтва фуги» Й. С. Баха – твору, задуманого, за словами музикознавця,
циклічною композицією. Як зауважує автор, окремі фігураційні пасажі1,
спрямовані на реалізацію контрапунктичної ідеї, переважають можливості
«виконання на клавірі в бахівському розумінні». «Те, що Бах бачив цю
проблему, – пише музикознавець, – усвідомлюється з того, що він переробив
триголосну дзеркальну фугу для двох клавірів <…>» [236, стб. 1513]. Іншими
словами, конкретний художній задум стимулював ускладнення технічної
(віртуозної) компоненти, що спричинило необхідність перерозподілу матеріалу
між двома інструментами.
Подальшою долею фортепіанного ансамблю історія розпорядилася посвоєму. Так, достовірні відомості про поступальний розвиток чотириручної
літератури, як підкреслює О. Сорокіна, відсутні, тому науковець висловлює
припущення, що «в XVII і першій половині XVIII століття дуетів за одним
клавіром або не писали, або писали вкрай рідко» [186, с. 13]. Серед перших
зразків, що дозволяють говорити про інтерес до спроб такого роду, починаючи
з 1760-х років, вона називає Сонату для клавічембало в чотири руки
Н. Йоммеллі (1714 – 1774) і Сонату KV 19 d (1765) В. А. Моцарта (1756 – 1791).
Аргументація самого факту виникнення останньої в Лондоні підвищеною
увагою англійських композиторів до дуетних творів суперечить точці зору
М. Штьольцель. Автор вважає, що «в той час, 1765 року, саме завдяки дітям
Моцарта гра в чотири руки набула популярності, коли вони спочатку в Лондоні
та потім під час повернення на континент неодноразово демонстрували свою
чотириручну гру і в наступні роки її розвивали» [264, с. 716].
Іншою постає ситуація з музикою, створеною для двох клавесинів. При
зіставленні інформації з різних джерел було виявлено окремі розбіжності.
Наприклад, оглядаючи історичні етапи розвитку ансамблю

для двох

інструментів, Н. Катонова відносить 14 сонат італійського композитора,
клавесиніста і органіста Б. Паскуіні (1637 – 1710) до середини XVII століття
[129, с. 4], що не узгоджується з датою його народження. Двоїсте враження з
1

Spielfiguren (нім. – буквально «ігрові фігури» – І. С.).
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приводу їх виникнення спочатку створює зауваження Х. Шмітта: «Паскуіні
склав свої сонати для двох клавесинів лише за добрих півстоліття після
Фарнебі» [260, с. 8]. Закономірно виникає питання: що постало точкою відліку
для дослідника – дата появи відомого перекладення пісні чи закінчення життя
англійського вірджиналіста? Сумніви, що виникають, автор вирішує трохи
нижче, приділяючи особливу увагу сонатам цього композитора, першу з яких
він датує 1704 роком, тобто початком XVIII століття. Дослідник визначає
принципові відмінності цих творів як від записаних у табулатурі вокальнохорових композицій для двох органів San Marco, так і від обробки пісні для
двох вірджиналів Ж. Фарнебі. По-перше, кожна з партій має свій цифрований
бас і, як пише музикознавець, композитор «вимагав, щоб обидва клавесиністи
відповідно до цифровки імпровізували верхні голоси» [там само, с. 12]. Подруге, це були тричастинні композиції, збудовані за принципом «швидко –
повільно – швидко», які виникли під впливом італійської сонати для двох
скрипок із continuo. Незважаючи на відсутність достовірних фактів про
причини, що спонукали Б. Паскуіні написати сонати для двох клавесинів1,
Х. Шмітт наводить цікаві аргументи з цього приводу В. Хаймріха (Werner
Heimrich), згідно з якими в палаці Джованні Батісти Боргезе, де проживав
маестро, було два клавесини; крім того, луна-прийом, що отримав у той час
поширення, міг бути реалізований тільки на двох інструментах, які самі по собі
були невеликі одномануальні, тобто мали обмежені звукові можливості. Усі
сонати Б. Паскуіні записані на двох п’ятилінійних нотних станах (верхній – для
першого клавесина, нижній – для другого) й вимагають від сучасних
виконавців володіння мистецтвом імпровізації. Через це Х. Шмітт пов’язує свій
аналіз із розглядом існуючих обробок і вказує на їх недоліки, виходячи зі стилю
письма композитора. Показовою є наведена музикознавцем думка В. Хаймріха:
«Залишає без уваги редактор2 <…> задумане композитором перенесення
оркестрового принципу концертування на чембало, хоча позначення “соло”,
1

Автор висловлює припущення, що їх поява пов’язана з бажанням композитора музикувати разом зі своїм
племінником Бернардо Рікордаті, якому він і присвятив ці сонати [260, с. 13].
2
Мається на увазі Ф. Боген (Felice Boghen) – І. C.
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котре зустрічається, і, перш за все, постійна зміна ключів <…> ясно вказують,
що Паскуіні не випадково, а навмисно використовував цей змінений спосіб
нотації, який служить лише одній меті – відокремлювати соло від туті» (цит. за:
[260, с. 16]). Виявлені дослідниками особливості сонат для двох клавесинів
Б. Паскуіні свідчать про еволюційні зрушення в цій галузі ансамблевої музики.
М. Штьольцель підтверджує дату їх створення 1704 року, виносячи ці
відомості в енциклопедичне видання [265, стб. 404]. Оглядаючи далі шляхи
розвитку цього виду музикування, дослідник пише про те, що «явно виражені
інструментальні твори для двох клавесинів неодноразово зустрічаються в
першій половині 18 століття» [там само]. Серед зразків названі дворучні п’єси
(без дати) Г. Ле Ру (Gaspard Le Roux; 1660 – 17071), перероблені для двох
клавесинів, у яких був подвоєний бас і введений контрапунктуючий
контрастний голос у партії другого ансамбліста; «Алеманда для двох
клавесинів» («Allemande à deux clavecins») Ф. Куперена (1668 – 1733), що
виконувала роль вступу до сюїти № 9; 1705 року були опубліковані соната
(одночастинна) і сюїта І. Маттезона (1681 – 1764); 1719 року – сюїта для двох
клавесинів Г. Ф. Генделя (1685 – 1759), від якої зберіглася тільки одна партія
[265, стб. 404]. Свій внесок у розвиток ансамблів такого роду внесло сімейство
Бахів. Окрім широко відомих двох фуг із «Мистецтва фуги», подвійних
концертів з оркестром C-dur (бл. 1734 ?) і c-moll (1936)2 Й. С. Баха, твори для
двох клавесинів писали його сини. Серед створеного старшим сином від
першого шлюбу Вільгельмом Фрідеманом (1710 – 1784) Н. Катонова наводить
лише Сонату, повну «оригінальних тембрових знахідок» [129, с. 14].
М. Штьольцель же підкреслює його роль як автора першого великого твору для

1

Факти біографії цього французького музиканта не зафіксовано у відомих джерелах, крім того, що він був
композитором, клавесиністом і органістом в Парижі в кінці XVII – на початку XVIII століття. 1705 року була
опублікована його збірка з семи сюїт для одного або двох клавесинів. У передмові зазначалося, що ці твори
можна грати на інших інструментах з basso continuo. Про популярність музики Г. Ле Ру можна судити зі
схожості тем його жиги A-dur і прелюдії з Англійської сюїти Й. С. Баха в тій самій тональності, що дає привід
припускати можливе її запозичення німецьким композитором [242].
2
Дати обох концертів наведені за монографією А. Швейцера [219, c. 685, 691, відповідно]. Концерт c-moll для
двох чембало з оркестром є переробкою концерту d-moll для двох скрипок з оркестром, створений
композитором у Кьотені [219, с. 679, 691]. У каталозі «Мультиклавірні ансамблі» наведені інші дати цих
концертів: C-dur – 1727–1730, c-moll – 1729–1736 [129, с. 14–15].
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двох концертних клавесинів без супроводу. Вона пише: «Цей тричастинний
Concerto a due cembali concertati F-dur (дат. 1733) спершу здобув популярність
у копії батька і довгий час приписувався останньому» [265, стб. 404]. Що ж до
спадщини Карла Філіппа Емануеля, другого з тих, що вижили, синів Йоганна
Себастьяна від першого шлюбу, то збереглися тільки «Чотири маленьких дуети
для двох клавірів» (датуються після 1767), не видані за життя композитора.
Хоча, як зауважує М. Штьольцель, Ч. Бьорні «пише із захватом про спільну гру
К. Ф. Е. Баха з місцевим музикантом у Гамбурзі» [там само].
Не множачи кількість історичних артефактів, згадки про які містяться в
наукових дослідженнях різного роду, звернемо увагу на важливий момент в
історії розвитку гри на двох інструментах. Хоч новий вид музикування
дозволив вирішити нові звукові та технічні завдання, він одночасно висунув
ряд своїх вимог. Це, по-перше, необхідність мати в розпорядженні два однаково
настроєних клавіри, що в XVIII столітті становило певну проблему1; по-друге,
участь двох рівноправних у піаністичному сенсі виконавців2. Отже, труднощі,
що виникали на шляху розвитку фортепіанного ансамблю, та їх подолання
безпосередньо були пов’язані з рівнем технічної оснащеності інструментарію.
Згідно

з

дослідженням

М. Еберлера,

значна

перерва

в

розробленні

чотириручної літератури після перших спроб XVI століття виникла внаслідок
не тільки пріоритетного положення дворучної гри, а й технічної недосконалості
1

Нагадаємо, що загальновідомий стандарт настройки інструментів а1 = 440 Гц був установлений та
затверджений у 1939/1953 роках. До цього часу використовувалися різні еталони висоти, як й при виконанні
барокової музики у сучасній аутентичній практиці [75].
2
Цікавими з цієї точки зору є роздуми М. Штьольцель про останню чотириручну сонату В. А. Моцарта: «Що
привело Моцарта, який в автографі Сонати C-dur KV 521 написав перед першою аколадою “Cembalo 1mo” і
“Cembalo 2do”, до того, щоб ансамблевий виклад для двох піаністів звести до спільної гри на одній клавіатурі,
залишається відкритим питанням» [264, с. 718]. Музикознавець робить припущення, що цей твір певно був
написаний для занять із ученицями високого рівня, якою була, наприклад, Франциска фон Жакін (Franziska von
Jacquin). Написаний у поспіху манускрипт композитор залишив їй для вивчення в найближчому майбутньому,
тому що Соната вимагала ретельних занять. У чотириручному викладі для одного інструменту вона була легше
виконуваною, «якщо не було в розпорядженні двох клавірів, які до цього часу могли бути поки ще клавесином
або вже молоточковим роялем, або вони не були настроєні відповідно один до одного» [там само, с. 719].
Підкріплює зроблене зауваження музикознавець інформацією про залучення композитором до виконання
творів у чотири руки свого учня Й. Н. Гуммеля, якого взяли в сім’ю Моцарта з «годуванням, проживанням та
навчанням» [там само, с. 719]. Натяк на професіоналізацію занять з фортепіано у моцартівську епоху містить
репліка Йєон-Сук Чо (Yeon-Sook Cho) щодо ситуації в першій половині XIХ століття. «Фортепіано, – пише
автор, – котре до цього, як правило, було інструментом для освічених музикантів, тепер дає можливість
міським аматорам розважатися домашнім музикуванням у родинному або дружньому колі. Таким чином,
бюргерський дім часто розглядається як музичний салон» [267, с. 24].
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наявних інструментів, діапазон яких охоплював не більше як п’ять октав [241,
с. 1–2] Така ситуація, як вважає М. Штьольцель, зберігалася у ранніх
чотириручних творах приблизно до 1800 року: клавіатура, що охоплювала F1 –
f 3, умовно розподілялася між чотирьох рук, центральною віссю слугували звуки
h – c1, для кожної руки передбачався звуковий діапазон в обсязі нони, а відстань
між ними у межах децими. «Мислення децимами, – констатує музикознавець, –
є частим у чотириручній клавірній музиці раннього часу» [262, с. 77]. Це
обмежувало свободу руху виконавців на клавіатурі і гальмувало втілення
музичних ідей. «Тільки в другій половині 18 століття, – пише М. Еберлер, – до
часу віденських класиків, коли технічна конструкція клавіра зробила значний
крок уперед, знову відродилася гра в чотири руки. Тепер пішов поступовий
піввіковий період неухильного розвитку, протягом якого мало-помалу склався
наш художній жанр у самостійну галузь клавірної літератури» [241, с. 2]. На
масштабність цього явища вказує наведена дослідником вражаюча кількість
композиторів – приблизно 400, – які працювали в цій сфері раніше Ф. Шуберта
[там само]. Між тим, проблеми, пов’язані з механікою фортепіано, не були
вирішені й у подальшому в повному обсязі.
Йєон-Сук Чо, розглядаючи чотириручні твори І. Мошелеса (Ignaz
Moscheles; 1794 – 1870), описує конструкції інструментів трьох відомих у той
час фірм – лондонської, німецької/віденської, парижскої, кожна з яких мала
свої позитивні якості та недоліки [267]. Спираючись на вислів композиторапіаніста про їх можливості, автор доходить висновку: «Через те виконавці
мусили індивідуально знайти власну техніку гри, яка б відповідала
інструментові» [там само, с. 30]. Стрімкий розвиток у першій половині
XIX століття піаністичної культури та аматорського музикування, з одного
боку, та комерційно-економічних відносин з їх конкурентною боротьбою, с
іншого, – стимулювали пошук більш удосконаленої конструкції. Для того, щоб
підкреслити місце фортепіано у соціально-культурному просторі романтичної
доби, Йєон-Сук Чо наводить наступне зауваження Ш. Забін (Stefana Sabin):
«Фортепіано є символом зміцненої економічної сили бюргерства та сучасного
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розуміння мистецтва: воно є одночасно промисловим продуктом та елітарними
меблями, знаком суспільної успішності та атрибутом освіти» (цит. за: [267,
с. 24]. Ці відомості дозволяють зрозуміти об’єктивні обставини, що гальмували
у певні історичні періоди розвиток дворояльного ансамблю, цілеспрямоване
подолання котрих слугувало могутнім імпульсом до його наступного розквіту.
Не менший інтерес у наявній науковій літературі викликає згадана
побіжно інформація про гру на кількох клавіатурах не тільки на органі, а й на
клавірі, що, зокрема, М. Еберлер розцінює як один з витоків чотириручного
музикування [241, с. 1], хоча, зазначимо, незвичайний інструментарій виник
набагато пізніше порівняно з композиторською увагою до такого роду
виконавської практики. Серед нових клавішних інструментів музикознавець
називає Diaplasion, vis-à-vis Klavier, Dittanaklasis, Doppelflügel («тощо»,
зазначає автор, перериваючи перелік) [там само]. Якщо про перший із цих
маловідомих інструментів не вдалося знайти інформації, то три інші описані в
різних джерелах. Найбільш ранній із них – vis-à-vis Klavier, датується 1777
роком і сконструйований відомим у другій половині XVIII століття майстром
Йоханном

Андреасом

Штайном

(Johann

Andreas

Stein;

1728 – 1792).

Характеризуючи цей «екстравагантний комбінований інструмент», Освальд
Божан (Oswald Beaujean) наводить опис дивовижного звіра ШтовхайменеТягнитебе1 (Stoßmich-Ziehdich) з дитячої книги Х’ю Лофтінга (Hugh Lofting)
«Доктор Дуліттл і його звірі»: він «не має хвоста, однак на кожному кінці його
тулуба в нього є голова з гострими рогами» (цит. за: [233]). Продовжуючи
розмірковувати в ігровій манері, дослідник жартівливо зазначає, що в казкового
звіра все ж голови однакові, тоді як у виконавців на vis-à-vis клавірі «голови»
різні. Інструмент має трохи витягнутий корпус, на обох кінцях якого
знаходиться різна клавіатура, тому що з одного боку розташоване найстаріше з
тих, що збереглися, молоточкове фортепіано Й. Штайна, з іншого боку –
тримануальний клавесин з чотирма регістрами, серед яких повнозвучний 16педальний. За задумом майстра, обидва інструменти, об’єднані в одну
1

У знаменитому «Лікарі Айболиті» К. Чуковського – Тягни-Штовхай.
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конструкцію, мали грати одночасно. Спочатку ця ідея здавалася чимось
божевільним, пише автор статті, однак результат продемонстрував безмежне
різноманіття звукових барв і тембрових комбінацій. Як підтвердження власних
вражень музикознавець згадує похвали «у високих виразах» на адресу
штайнівського дітища від В. А. Моцарта в одному з листів до батька, хоча
самому композитору не доводилося грати на цьому інструменті [233]1.
Автор такої незвичайної комбінації клавішних інструментів заслуговує на
увагу, тим більше що у вітчизняних джерелах інформація про нього відсутня.
Й. Штайн вважався прославленим майстром свого часу і був широко відомий.
Його постійним місцем проживання після довгих років навчання і мандрівок
став Аугсбург, де він ремонтував і реставрував місцеві органи. Робота
приносила чималі гроші, завдяки чому майстер зміг узятися до конструювання
молоточкових фортепіано. Він удосконалив «німецьку фортепіанну механіку»,
в результаті чого інструмент набув популярності, і на нього виріс споживчий
попит. Як відомо, молоточкове фортепіано було винайдено флорентійським
майстром Б. Крістофорі (Bartolomeo Cristofori; 1655 – 1731) 1700 року з
поштовховою механікою (Stößel-Mechanik), котра, за відомостями Інтернетджерел, так і не змогла утвердитися наступними роками [246]. Й. Штайн
винайшов «буферну» механіку (Prellmechanik), суть якої зводилася до
з’єднання молоточків із клавішними важелями так званим приводом
(Auslösung). За рахунок цього інструмент став надійнішим, більш повнозвучним
і здатним до модулювання. Як повідомляється, нові звукові можливості
надихали Леопольда Моцарта, його геніального сина і Л. ван Бетховена.

1

Інтерес до конструктивного експерименту 140-річної давності підкріплюється сучасною виконавською
практикою, оскільки приводом для подання інновацій Й. Штайна в сфері звукотембру, що передували
шуканням композиторів ХХ століття, став запис клавірних сонат у чотири руки (KV 358, B-dur, KV 381, D-dur),
транскрипції «Шести німецьких танців» (KV 509; в оригіналі для оркестру), «Шести варіацій» F-dur для
фортепіано на тему арії з опери Дж. Паїзієлло (KV 398) та інших творів В. А. Моцарта, що здійснений дуетом
К. Шорнсхайм (Christine Schornsheim) та А. Штайєра (Andreas Staier) [233]. Захоплено відгукуючись про нове
«зухвале» звучання «Шести німецьких танців», О. Божан зауважує: «<…> все досягає тут найвищої точки,
змушує забути такий яскравий оркестровий твір, тим більше що і з сивим інструментом можна по-справжньому
весело пошуміти». І далі: «Запис приніс, вочевидь, їм (виконавцям. – І. С.) масу задоволення, хоча половина
репетиційного часу була витрачена на підстроювання тендітного інструмента. Але воно того було варте. Те, що
ця, ймовірно, найдивовижніша двостатева істота в розвитку клавішних інструментів взагалі знову приведена в
ігровий стан після того, як сторіччя проспала в музеї Верони, межує все одно з дивом» [там само].
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Прогрес був настільки очевидний, що штайнівські зміни прийняли віденські
майстри, давши життя новому найменуванню – «Віденська механіка» [там
само]. Протягом життя Й. Штайн у своїй аугсбурзькій майстерні створив
близько 700 інструментів, затребуваних у всій Європі. Про його фортепіано
В. А. Моцарт казав: «Перш ніж я будь-що побачив зі штайнівськіх робіт, мені
більше подобалися шпетівські клавіри <…>. Але тепер маю я віддати перевагу
штайнівськім, тому що їх демпфери набагато кращі, ніж у регенсбурзьких.
Якщо я сильно вдаряю, я можу залишити палець лежати – або підняти, таким
чином, звук залишається на одну мить, у той час, як я його слухаю. Я можу
рухатися по клавішах, як я хочу, а звук залишається завжди рівний. Він не стає
деренчливий, він не стає сильніший, не слабшає або зовсім зникає; одне слово,
усе звучить вирівняно» (цит. за: [246]).
Цей невеличкий відступ демонструє реальний стан інструментарію в
другій половині XVIII століття, що безпосередньо впливав на розвиток
ансамблю для двох фортепіано. Разом з тим він дозволяє переконатися, що
винахід нових незвичайних видів перебував у руках справжніх майстрів своєї
справи, що відгукувалися на запити часу і потреби композиторської творчості.
З цієї точки зору vis-à-vis Klavier Й. Штайна являє собою «документальне
свідчення» зацікавленості конструктивно-творчої думки в подальшому прогресі
ансамблевих форм музикування, заповіданих минулим музичної культури.
Аугсбурзький майстер не був самотній у своїх шуканнях. 1800 року його
колега Матіас Мюллер-старший (Mathias Müller; 1770 – 1844) винаходить
інструмент шириною три квадратних фути з двома клавіатурами з обох боків.
По суті, це були з’єднані один з одним два фортепіано, одне з яких регулювали
на октаву вище від іншого. Між ними відкривалася ліра з жильними струнами,
клавірні струни стояли перпендикулярно – так описує цей інструмент, названий
М. Мюллером Дитанакласисом, або Диталелокланге, у своєму «Довіднику
винаходів»

Г. Буш

(Gabriell

Christoph

Benjamin

Busch)

[237,

с. 177].

Посилаючись на повідомлення в пресі того часу, автор відзначає красу і
багатство звуку цього «подвійного фортепіано», подібного до басетгорна, а
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ніжна звучність останньої, верхньої октави була майже недосяжною для
поперечної флейти. Більш детальна інформація міститься в статті про
М. Мюллера на сторінках німецької Вікіпедії [253]. Зокрема уточнюється, що
йдеться «про молоточкове фортепіано, яке охоплювало 5 ½ октав і в якого
струни вдарялися поруч із верхнім прикріпленням. Ця форма уможливила
незначну висоту конструкції і впливала на звук» [253]. М. Мюллер був у Відні
одним із по-новаторському мислячих фортепіанних майстрів, про що свідчать
його винаходи: невелике фортепіано у формі поперечно лежачої арфи, датоване
1797 роком, інструмент зі зрушуваною клавіатурою, котра сприяє додатковим
динамічним нюансам (1801); 1835 року майстер запатентував ударно-язичкову
механіку, удосконалив конструкцію рами із заліза в 1829 і з дерева в 1833 році
тощо; цікаво, що на своїх інструментах він як сигнатуру використовував
кайзеровського двоголового орла [там само].
До раритетних інструментів, спроектованих для гри двох виконавців,
належить подвійний рояль (Doppelflügel) Ігнаца Йозефа Плейєля (Ignaz Joseph
Pleyel; 1757 – 1831). Точну дату створення цього унікального у своєму роді
інструмента у відомих джерелах не вказано, більш того, в енциклопедичних
виданнях і на сторінках різномовних Вікіпедій подано лише біографічні
відомості про І. Плейєля і названо його численні твори в різних жанрах. Проте
завдяки виконавському дуету Egri & Pertis, що відродив подвійний рояль у
своїй практиці, можна отримати уявлення про цей інструмент [239]. Він важить
600 кг, його довжина становить 2,5 метра, і на обох кінцях розташована
клавіатура. «Геніальність цієї конструкції, – як повідомляється, – полягає в
тому, що два фортепіано, хоча мають спільне “тіло”, забезпечені власною
системою струн, власною механікою і педаллю. Чавунна рама і дека, навпаки, є
суцільними, і таким чином об’єднуються частини обох половин. Кожен звук,
який створюється, звучить у тому ж самому просторі, обертони збагачують
один одного, в результаті чого виникає унікальне, тепле, світле звучання цього
інструмента» [там само]. Подвійний рояль з’явився в XIX столітті, і до початку
ХХ фабрика з виробництва фортепіано «Плейєль» випустила близько 50
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інструментів, останній зразок був випущений близько 1930 року. На жаль, під
час двох світових війн більша частина інструментів була знищена, і сьогодні в
усьому світі налічується лише декілька екземплярів. Фортепіанний дует Egri &
Pertis володіє подвійним роялем 1902 року; його прекрасний стан дозволяє
музикантам представити свої програми в рамках різноманітних фестивалів і
зберегти «єдине у своєму роді звучання» плейєлевського винаходу в серії
записів [239]. На всіх інструментах цієї фабрики, в тому числі звичайних
фортепіано, ставився іменний знак майстра1.
Перші десятиліття ХХ століття, позначені допитливим пошуком нових
звукових можливостей, перетворювали вигляд двофортепіанного ансамблю.
Прорив А. Хаби в царину мікрохроматики, яка, з одного боку, руйнує,
здавалося б, непорушні основи темперованого строю, з іншого боку, – повертає
на новому витку історичної спіралі природність натурального строю, знайшов
відгук не тільки у творчості його сучасників, а й у розробках нового типу
фортепіано. І якщо для І. Стравінського, який говорив: «Я народився
“темперованим”» [192, с. 59], чвертьтоновість вбачалася «простим глісандо між
двома півтонами» [192, с. 95], а чвертьтонове фортепіано не викликало
особливого ентузіазму2, то для І. Вишнеградського воно стало джерелом
натхнення,

1

визначивши

вигляд

численних

мультиклавірних

ансамблів.

Про авторитетність цієї фірми свідчать факти багаторічного співробітництва з нею І. Стравінського. За
визнанням композитора, завершуючи свою роботу над Концертом для двох фортепіано (1935), він звернувся
туди з проханням зробити «подвійний рояль у формі невеликого ящика з двох щільно закріплених
клиноподібних трикутників. Потім я закінчив Концерт у плейєлівській студії, – продовжує Майстер, –
перевіряючи його на слух, такт за тактом, з моїм сином Сулімою за другою клавіатурою» [191, с. 155–156].
1924 року, як повідомляють «хроніки», складені С. Савенко, композитор зробив для іменитої фірми 44 ролики
із записом своїх творів [164, с. 155–156]. Цей зв’язок зміцнювався життєвими обставинами, оскільки
І. Стравінський «фактично жив у будинку глави фірми “Плейєль”» і був захоплений піанолою – механічним
фортепіано, що з’явилося серед її конструкторських новинок [190]. Сам композитор говорив про це так: «У
Біарріці <…> я уклав контракт на шість років із паризькою фірмою Плейєль, за яким зобов’язався перекласти
всі свої твори для “механічного піаніста” з оплатою 3000 франків щомісячно і правом користування одною з
паризьких студій фірми. Я іноді ночував у студії Плейєль і навіть влаштовував там прийоми, тож її можна
вважати однією з моїх “резиденцій”» [191, с. 83].
2
Ось як описує цей інструмент І. Стравінський: «Одного разу, коли я відвідав Хіндеміта в Берліні, він запросив
мене послухати чвертьтонове фортепіано. Це був інструмент, спеціально сконструйований у Берліні. Він
виглядав зовні подібно до інших інструментів, але з двома клавіатурами – двома ярусами. Кожен півтон
поділений був навпіл; півтоновий розподіл – на верхній клавіатурі, чвертьтоновий – на нижній. <…> Щойно ви
звикаєте до чвертьтонової системи і усвідомлюєте природу цього явища, починає здаватися, що ви завжди
знали про нього. Я мимоволі замислювався про те, що ж усе-таки дає музиці чвертьтонова система. Тільки
кількість, але не якість. Завдяки цій системі ми стаємо багатшими за рахунок кількості нот, але ні в якому
іншому сенсі. Це збагачення одностороннє» [192, с. 128].
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Н. Катонова наводить у «Каталозі» солідний перелік творів (30), що
відображають різні темброві поєднання чвертьтонового фортепіано (2-х, 3-х, 4х) з голосом (жіночими голосами, низьким баритоном, низьким басом) та
іншими інструментами (скрипкою, альтом, ударними ad libitum, хвилями
Мартено) [129, с. 27–31]. Немовби ведучи мовчазну полеміку з І. Стравінським,
який говорив: «Прихильники чвертьтоновості скоро, мабуть, відкриють для
себе восьмитоновість. Але чи будуть це справжні твори мистецтва?» [192,
с. 125], – І. Вишнєґрадський розширював мікрохроматичну шкалу своїх опусів
за рахунок інструментів із шеститоновою та дванадцятитоновою настройкою.
Для композитора мікрохроматика була не просто сферою експериментаторства,
а засобом утілення філософсько-релігійних поглядів на місію «музики у
виявленні духовної (космічної) свідомості» [42, с. 76]. Як повідомляють
дослідники, І. Вишнєґрадський писав 1919 року про те, що осмислив
можливість розщеплення тону на «четверті, шості та дванадцяті долі». «До
цього ж періоду, – пишуть автори, – належить розробка Вишнєґрадським
хроматичного способу нотації, згідно з яким кожен із 12 півтонів займає певне
місце на нотному стані, що дозволяє писати хроматичну гаму без дієзів і
бемолей: передбачається 11-лінійний нотний стан і 12 ключів для 12
тональностей зі значками-апострофами, що позначають октавність» [там само,
с. 77]. Згідно з існуючою інформацією, композитору належить проект
«чвертьтонового фортепіано з хроматичною чотириярусною клавіатурою в
1/12

тону»;

потім

йому

прийшов

на

думку

інструмент

із

трьома

різнонастроєними клавіатурами (середня в 1/3 тону, верхня в 2/3 по
відношенню до нижньої) тощо [42, с. 77]1. Разом із тим складність конструкції
зумовлювала необхідність «переорієнтації» ігрового апарату виконавця, про що
свідчить зізнання композитора: «Для мене настали досить важкі часи. Я не міг
знайти піаніста, який виконав би мою музику. <…> я рішуче відмовився від ідеї
1

Дослідники наводять красномовні факти технічної різноманітності інструментарію, породженого прагненням
реалізувати нові можливості мікрохроматики: «“смичковий поліхорд” А. Авраамова, клавішні інструменти 17й 29-ступенного строю О. Оголевця, чвертьтонова фісгармонія Г. Магера, чвертьтоновий кларнет Р. Штайна,
орган із 31 звуком в октаві А. Фоккера і, нарешті, ціла серія інструментів Х. Каррільо, настроєних від 1/3 до
1/16 тону» [42, с. 78].
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інструмента, спеціально сконструйованого для чвертьтонової музики. Тобто я
вирішив використовувати двох піаністів і два інструменти, причому один із них
був настроєний нижче на чверть тону. Я переписав усі мої твори і в
найкоротший час створив цілий репертуар» (цит. за: [42, с. 79]). Подібного роду
доцільністю музикознавці пояснюють наявність у доробку І. Вишнеградського
різних версій одних і тих самих фортепіанних творів («для двох / чотирьох
роялів або для двох роялів у 8 рук») [там само, с. 79].
Пошук

нових

звукових

можливостей

характеризує

творчість

американських композиторів ХХ століття, серед яких необхідно назвати, перш
за все, Г. Кауелла (1897 – 1965) з його «струнним фортепіано», що передбачає
гру на струнах [116, с. 168], Дж. Кейджа (1912 – 1992), який винайшов
підготовлений

(препарований)

рояль,

Дж. Крама

(нар. 1929) –

автора

розширеного фортепіано. Усі вони не оминули увагою ансамбль для двох
інструментів, який заслуговує на самостійний розгляд завдяки введенню
специфічних прийомів виконання і тембрових комбінацій.
Як видно, історичні факти, вибудовані в єдиний ланцюг, свідчать про
неперервну лінію перетворення виразних властивостей клавішного інструмента
і тісний взаємозв’язок композиторських прагнень досягти звукового розмаїття
та регістрово-динамічної об’ємності за рахунок залучення двох фортепіано
(клавірів) й прогресивних ідей майстрів з виготовлення інструментарію. Разом
із тим еволюційні процеси в галузі чотириручного і двофортепіанного
ансамблів не виключають відмінностей у підходах до періодизації цієї сфери
музичного мистецтва, більш того, демонструють різницю точок відліку при
висвітленні етапів її розвитку. Далеко не всі дослідники висувають питання про
періодизацію як одне з цільових завдань, проте навіть при виборі «локальної»
тематики

роблять

панорамний

огляд

попередніх

завоювань.

Зокрема

М. Еберлер, окреслюючи витоки чотириручної гри, що сягають 980 року і
практики Вінчестерського органа, і називаючи перші зразки у творчості
англійських вірджиналістів, стверджує, що часом відродження і активного
розвитку цієї форми музикування стала друга половина XVIII століття з
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моменту появи ранньої Сонати C-dur KV 19d В. А. Моцарта1 [241, с. 1].
Музикознавець пише: «Оскільки за результатами дослідження не видно, що в
той час дев’ятирічний вундеркінд знав попередні чотириручні композиції,
йдеться тут, отже, про нове створення художнього жанру, яким ми зобов’язані
Моцарту» [там само, с. 2]. Відштовхуючись від висунутого положення,
дослідник у подальшому часовому проміжку, верхньою межею якого він
вважає творчість Ф. Шуберта, виділяє чотири періоди.
Перший – із 1765 до приблизно 1785 року – вирізняється тим, що твори,
спочатку написані для двох клавірів, могли виконуватися на одному
інструменті у чотири руки, або дворучні – як чотириручний ансамбль. Про це,
зазначає М. Еберлер, вказують подвійні підзаголовки творів, наприклад, «для
одного або двох клавесинів», «для 1 або 2 виконавців на одному клавікорді».
Схожу інформацію надають такі позначення, як «дуети», «подвійні сонати»,
«подвійні п’єси» тощо, які «вказують на те, що композитори розуміли
чотириручну гру передусім в сенсі взаємодії двох факторів, а саме обох
виконавців» [там само]. Серед стійких ознак творів даного періоду
музикознавець називає переважний розвиток партій правих рук з точки зору
техніки гри, діалогізований у них виклад, прийом наслідування і наявність
сольних фрагментів у кожного з виконавців, подвоєння супроводу і мелодії,
але, незважаючи на це, незначні відмінності між дворучною і чотириручною
звучністю [241, с. 2-3]. До першого періоду автор відносить твори Ч. Бьорні
(1726 – 1814), Й. Штеркеля (1750 – 1817), Й. К. Баха (1735 – 1782), М. Клементі
(1752 – 1832), Ф. Зайдельманна (1748 – 1806), Л. Кожелуха (1747 – 1818),
Й. Ванхала (1739 – 1813).
Другий період охоплює 1785 – 1800 роки й пов’язаний із «відкриттями»
В. А. Моцарта: специфічно чотириручного звучання, елементами віртуозного і
оркестрального стилю. Робота в цій сфері камерного музикування його
сучасників
1

сприяла диференціації

фактурних

голосів

обох

партій на

Коментуючи фразу Г. Аберта про те, що «найранішою вбачається соната D-dur (KV 381)» [1, с. 31], К. Саква
пише: «До часу створення книги Аберт не міг знати сонати для клавіру в чотири руки C-dur KE 19d, тому що
перше повідомлення про її існування було опубліковано тільки 1921 року» [там само, с. 512].
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мелодичний рельєф і фон, утвердженню розташування унісону в композиції,
прийомів передачі кантилени в партію правої руки Secondo, перенесенню
фактурних голосів супроводу в середній пласт, перекиданню рук, введенню
мелізматики, каденцій, більш віртуозному й вільному викладу всіх голосів [там
само, с. 3]. Крім В. А. Моцарта в цей період писали: Ф. В. Руст (1739 – 1796),
Ф. І. фон Бекке (1733 – 1803), Й. В. Хесслер (1747 – 1822), Ф. І. Бек (1734 –
1809), І. Плейєль (1757 – 1831), А. Еберль (1765 – 1807), Д. Штейбельт (1765 –
1823), Д. Г. Тюрк (1750 – 1813), Й. Ф. Х. фон Дальберг (1760 – 1812), Ф. Данці
(1763 – 1826), Й. К. Ф. Бах (1732 – 1795), Й. Ванхал (1739 – 1813).
Третій період – з 1800 до 1820 року – відзначений, за спостереженнями
М. Еберлера, зрілістю форми і стилю чотириручної гри, «які виражаються,
насамперед, у досконалій самостійності чотирьох окремих голосів» [там само].
Завоюваннями цього часу стали колористичне й фігураційне наповнення
фактури, різноманітність загальних форм руху, ускладнення техніки гри,
пов’язане з удосконаленням інструмента (розширення октавного обсягу,
репетиційна механіка). Завдяки цьому, вважає музикознавець, стали регулярно
з’являтися чотириручні перекладення оркестрових творів. Серед важливіших
представників цього часу – Й. Б. Крамер (1771 – 1858), Ж. Онсло (1784 – 1853),
І. Мошелес (1794 – 1870), Й. Н. Гуммель (1778 – 1837), Я. Дусік (1760 – 1812),
А. Діабеллі (1781 – 1858), К. Черні (1791 – 1857).
Четвертий період припадає на 1820 – 1828 роки й вирізняється впливом
перекладень, у яких композитори прагнули максимально відтворити оркестрову
звучність, на фортепіанні ансамблеві композиції. Згідно з М. Еберлером,
оркестровий чотириручний клавірний стиль досконало представлений у творах
Ф. Шуберта, котрий узагальнив завоювання своїх попередників. Дослідник
робить цінний висновок: «Таким чином, чотириручна клавірна гра постала
великою спорудою, розпочатою і значно збудованою одним Майстром, чудово
завершеною іншим, після довгого і повільного розвитку як самостійної галузі
клавірної літератури – явище, від якого ми сьогодні не хочемо більше
відмовитися» [241, с. 4].
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К. Кессельшлегер (Karl Kesselschläger), на відміну від М. Еберлера, в
дисертаційній роботі 1941 року, що присвячена осмисленню внеска Ф. Шуберта
в розвиток чотириручного фортепіанного ансамблю і його стилістики,
прокреслює шлях цього жанру від сонат Й. К. Баха, творів В. А. Моцарта і
Л. ван Бетховена

до

творчості

раннього

романтика.

Коротко

анотує

музикознавець знахідки інших композиторів цього часу, серед яких Й. Ванхал
(1739 – 1813), М. Клементі (1752 – 1832), Д. Г. Тюрк (1756 – 1813), І. Плейєль
(1757 – 1831),
А. Діабеллі

Д. Штайбельт
(1781 – 1858)

та

(1765 – 1823),
інші

[249].

Й. Н. Гуммель
Вочевидь,

(1778 – 1813),

дослідник

також

дотримується думки, що чотириручний фортепіанний ансамбль почав активно
розроблятися у творчій практиці другої половини XVIII століття.
Ансамбль для двох фортепіано в аспекті історичного становлення і
розвитку властивих йому рис стає предметом спеціального вивчення в
дисертаційному дослідженні Х. Шмітта, яке з’явилося в середині 60-х років
минулого століття [260]. Вибір композиторських імен та їх розташування у
розділах показують уявлення автора про періодизацію цієї сфери музичного
мистецтва. Так, перший розділ включає підрозділи, пов’язані із зародженням
цього виду музикування в інструментальній музиці бароко, посиленням у
ньому виразности за часів раннього класицизму і виробленням прийому
перекликання в класичному розумінні, безпосередньо вираженого у творах
В. А. Моцарта. Іншими словами, перший етап охоплює досить великий
історичний період від Ж. Фарнебі, тобто зламу XVI–XVII століть, до
В. А. Моцарта – 90-х років XVIII століття, оскільки австрійського генія
справедливо вважають композитором, який дав життя жанру, що колись лише
намітився. Другий розділ досліджує епоху романтизму з точки зору посилення і
диференціювання звучності на прикладі творів Ф. Мендельсона, Ф. Шопена,
Р. Шумана та Й. Брамса. Не залишаються поза увагою науковця перекладення
бахівських творів, написаних композитором для чембало з двома мануалами,
для молоточкового рояля, що з’явилися наприкінці XIX століття завдяки
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Й. Райнбергеру (Josef Rheinberger; 1839 – 1901)1. Наведений матеріал визначає
характер другого етапу в розвитку ансамблю для двох інструментів.
У третьому розділі розглядаються явища переломного в історії європейського
музичного мистецтва кінця XIX–початку ХХ століття, зокрема твори М. Регера
й Ф. Бузоні, з акцентом на прийомах поліфонічної техніки в останнього.
Своєрідність шукань цих майстрів музичної культури, їх внесок у розвиток
жанру дозволяють виділити час на межі століть як третій етап. Нарешті,
останній, четвертий розділ розкриває особливості втілення ансамблю для двох
фортепіано у творчості як композиторів-новаторів ХХ століття, так і
представників авангарду. Серед них – В. Фортнер, Б. А. Циммерманн та
П. Булез, котрі використовують новітні композиційні техніки [260, с. 3-4].
Таким чином, четвертий етап, хоча верхньою межею має середину 60-х років
минулого століття, відображає специфіку епохи, амбівалентність творчої
свідомості, співіснування в одному часі помірного і радикального напрямків,
що

відкриває

можливість

для

подальшого

вивчення

цієї

царини

інструментальної музики та розширення знань про створені зразки. Величезне
охоплення музичних прикладів і композиторських імен вирізняє дослідження
Х. Шмітта на тлі інших праць. Сказане підтверджується запропонованим
каталогом оригінальних творів для двох фортепіано або з розширеним
інструментальним складом, різного роду перекладень, розміщених таким
чином, що прізвища авторів йдуть в алфавітному порядку. Не менш цінним є
перелік видавництв, де можна легко знайти той твір, що визвав зацікавлення.
Своєрідно підходить до періодизації Н. Катонова. У вступній статті до
«Мультиклавірних ансамблів» автор пише: «Оскільки запропонований каталог
відбиває всі етапи розвитку музики для двох фортепіано протягом усієї історії

1

Йозеф Габріель фон Райнбергер – піаніст, органіст і композитор; був професором Мюнхенської консерваторії,
де викладав фортепіано і композицію. Автор понад 190 творів різних жанрів: фортепіанних, органних, хорових,
камерно-вокальних та камерно-інструментальних, симфонічних, музично-театральних тощо. Прикладом для
себе вважав Й. С. Баха і В. А. Моцарта; був одним із успішних композиторів другої половини XIX століття, чия
діяльність відзначена численними нагородами. Серед його учнів такі відомі музиканти, як М. Брух, Е. ФольфФеррарі, Е. Гумпердінк, Р. Штраус, В. Фуртвенглер, американські композитори Г. Паркер, Дж. Чадвік та багато
інших. Інтерес до творчості і багатогранної діяльності Й. Райнбергера відродився в останні десятиліття,
свідоцтвом чого постає створення 2003 року Міжнародного товариства Йозефа Габріеля Райнбергера [248].
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жанру, нам вбачається за важливе навести тут її короткий виклад» [129, с. 4].
Однак надалі дослідник уникає чіткого виокремлення відповідних стадій
розвитку, оперуючи значним часовим діапазоном. Зокрема межі початкового
фазису визначені «від XVI до середини XIX століття», потім докладніше
характеризується епоха романтизму і тоді власне специфіка ХХ століття.
Обраний підхід стає зрозумілим із контексту викладу матеріалу, оскільки
автора більшою мірою цікавлять спонукальні причини створення ансамблю для
двох клавірів (фортепіано) і досягнення конкретної епохи. Звідси, з одного
боку, умовна «хиткість» позначених меж, з іншого боку – наявність більш
доступного для охоплення оком часового діапазону, про що свідчить акцент на
сонатах Б. Паскуіні, особливостях розуміння можливостей ансамблевої гри в
XVIII столітті, чинників, які впливали на розвиток жанру в майбутньому тощо
[там само, с. 4–5]. Досліджуючи розвиток дворояльного ансамблю у ХХ
столітті, автор вважає за необхідне запропонувати власну його періодизацію.
Так, перший період припадає на межу XIX та XX століть, коли найбільш
інтенсивно виявляється інтерес до програмних сюїт. Другий період – 1930–
1940-і роки, відзначений, з одного боку, проявом авангардних спрямувань
композиторів, використанням додекафонної техніки, мікрохроматики, з іншого
боку, зверненням до мистецтва бароко, що постає причиною появи
неокласициської тенденції в музиці того часу. Третій період пов’язується з
досягненнями післявоєнного авангарду та радикальним оновленням музичної
мови, внаслідок чого датується Н. Катоновою 1950–1970-ми роками. Останній
період

співпадає

з

завершальною

третиною

минулого

століття

та

характеризується науковцем як час взаємодії основних напрямків у розвитку
дворояльного

ансамблю:

неоромантичного,

полістилістичного

та

експериментального [78, с. 11].
Певний універсалізм історіографії фортепіанного ансамблю вирізняє
розгорнуту статтю М. Штьольцель у «Die Musik in Geschichte und Gegenwart»
[265]. Енциклопедичний характер видання зумовлює стислість викладення
пройденого

шляху

всіх

його

різновидів –

чотириручного,

для

двох
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інструментів, мультиклавірного. Про авторську періодизацію дозволяють
судити підзаголовки, що відповідають виду ансамблю та часу його значних
перетворень. Так, початковий етап, іменований «Від витоків до середини
18 століття»,

вирізняється

певним

паралелізмом

процесів

зародження

чотириручної гри і гри на двох інструментах. Далі музикознавець розводить ці
форми музикування. У підрозділі «Для одного клавіру в чотири руки»
розглядаються ще два періоди: друга половина XVIII і XIX – початок ХХ
століття. На противагу цьому ансамбль для двох фортепіано представлений
еволюцією, що охоплює більш тривалий часовий інтервал – з другої половини
XVIII до початку ХХ століття. Минуле століття виокремлюється в ще один
період, котрий знову об’єднує гру в чотири руки на одному і двох
інструментах. Таким чином, в історії розвитку чотириручного ансамблю
налічується чотири періоди, тоді як для двох інструментів – тільки три.
Ансамбль для кількох виконавців на одному, двох і більше фортепіано
виділений в окремий підрозділ, що охоплює період XIX – ХХ століть. Не
залишаються поза увагою розважальна, навчальна література та різного роду
перекладення. Уся інформація підкріплюється наведенням творів.
Іншими критеріями при створенні відповідної періодизації керується
Н. Шуман [261]. Виходячи з назви її дисертаційного дослідження, в основу
ставляться питання виконавського мистецтва. Тому автор концентрує увагу,
перш за все, на значущості композиторських винаходів, їх впливу на долю
жанру та шляхи його подальшого історичного розвитку. Про глибину
дослідницького

підходу

свідчить той

факт, що

кожному

з періодів

музикознавець присвячує окремий розділ. Отже, перший період охоплює майже
два століття (1598–1780); він називається історією двох клавірів. У полі зору
музикознавця опиняються твори Ж. Фарнеби, Б. Паскуіні, Ф. Куперена,
Й. С. Баха та його синів. Другий та третій періоди безпосередньо пов’язані з
дворояльним ансамблем. Так, другий період, що об’єднує умовно класикоромантичну епоху та пов’язане з нею століття (1780–1880), відзначається
дослідницькою увагою до творчості В. А. Моцарта, Р. Шумана, Й. Брамса,

47

Ф. Шопена. Нарешті, останній, третій період, верхня межа якого припадає на
середину ХХ століття (1880–1950), включає спадщину чотирьох композиторів –
К. Дебюссі, М. Равеля, С. Рахманінова, Б. Бартока, чиї імена асоціюються з
новим поглядом на інструмент та піаністичні можливості.
Відзначимо одностайну думку дослідників про доленосне значення другої
половини

XVIII століття

для

повноцінного

становлення

фортепіанного

ансамблю, його затвердження в композиторській практиці та поступового
набуття «власного обличчя», що супроводжувалося виробленням специфічно
фортепіанних прийомів викладу. Це дозволило йому надалі розширити
потенціал своїх виразово-звукових і віртуозних можливостей, органічно
вписатися

в

оновлене

музично-мовне

середовище

ХХ століття,

продемонструвати гнучкість щодо новітніх технік письма і радикально
переосмисленого звукового простору.
1.2 До обґрунтування жанрової природи ансамблю
для двох фортепіано
Останні десятиліття відзначені активізацією дослідницького інтересу до
дворояльного

ансамблю.

Стимулятором

процесу,

як

видається,

стала

композиторська і виконавська практика ХХ століття. Звернення композиторів з
різними художньо-естетичними поглядами і стильовими орієнтирами до цього
виду спільного музикування не тільки сприяло виникненню різноманітних за
жанром і мовному профілю творів, а й зміцнювала його життєздатність у нових,
часом несподіваних звукових умовах. Водночас ствердження фортепіанної
ансамблевої гри на концертній естраді завдяки діяльності дуетних колективів
забезпечило її суспільне визнання і міцне становище серед інших форм
камерно-ансамблевої музики. Такого роду оцінка сучасної ситуації міститься у
висловлюванні

І. Тайманова:

«Фортепіанні

ансамблі

стали

сьогодні

невід’ємною частиною <…> музичного життя у всіх його проявах:
концертного, фестивального, конкурсного, дослідницького. Зростаючий інтерес
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до дуетного музикування є суттєвою прикметою сучасного виконавського
мистецтва» [255, с. 4]. Наведені в цитаті визначення – «фортепіанні ансамблі»,
«дуетне музикування» – дають привід для уточнення термінологічного апарату.
Нагадаємо, що Є. Сорокіна іменує фортепіанним дуетом «ансамбль двох
піаністів з а

одним

і н с т р у м е н т о м», посилаючись на практику

сучасних зарубіжних видань [186, с. 4, виноска]. Аналогічні позиції обстоює
Н. Катонова, застосовуючи такі поняття, як «ансамбль двох фортепіано»,
«дворояльний ансамбль», «багато (мульти)-клавірний ансамбль», та залучаючи
при аналізі конкретних творів більш узагальнену назву «ансамбль двох (або
більше) фортепіано» [78, с. 3]. Позиція дослідників є зрозумілою, оскільки має
під собою реальні підстави. Дійсно, згідно з М. Штьольцель, протягом
XIX століття позначення «Duo» переноситься на твори для двох фортепіано,
так само, як набуває поширення в різних мовних варіантах уточнення «в чотири
руки» [262, с. 75]. Тим часом, тривалий період побутування понять «дует» і
«дуо» як еквівалентних дозволяє в схожих контекстах вживати їх у ролі
синонімів, щоб уникнути надмірної повторюваності в тексті однотипних
виразів. Можливість такого тлумачення заснована, по-перше, на «генетичній
спорідненості» цих двох видів музикування, зумовленій насамперед станом
інструментарію або бажанням музикантів1, по-друге, на збереженні в обох
випадках виконавського складу (двох учасників) – жанрової ознаки, на яку
спирається Н. Катонова в своїх міркуваннях. Важливим у зв’язку з цим є
наступне зауваження М. Еберлера, одного з перших серйозних дослідників
чотириручного

фортепіанного

ансамблю:

«Такі

позначення,

як

Duos,

Doppelsonaten, Doppelstücke, Duette тощо, вказують на те, що композитори
розуміли чотириручну гру, перш за все, в сенсі взаємодії двох факторів, а саме
обох граючих» [241, с. 3]. Підтвердження цієї точки зору знаходимо у
фундаментальній праці І. Польської, присвяченій розкриттю багатогранної
1

Зокрема, М. Еберлер, оцінюючи ситуацію в галузі клавірної музики 1765 – приблизно 1785 років, пише:
«Твори, які спочатку безперечно були призначені для двох клавірів, написані таким чином, що вони також
могли бути виконаними на одному інструменті двома персонами (порівняй заголовки творів: для одного або
двох клавесинів), або дворучні композиції виконувались чотириручно (порівняй: для 1 або 2 виконавців на
одному клавікорді)» [241, с. 2].
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природи камерного ансамблю, специфіки його змісту, структури, соціальних
функцій, умов функціонування тощо [150]. Так, серед «стійких якіснокількісних ансамблевих» типів музикознавець називає фортепіанні дуети,
уточнюючи в дужках – «на одному фортепіано в чотири руки і на двох
фортепіано» [там само, с. 54]. Такий підхід не заважає автору надалі
диференціювати їх на «темброво-однорідні ансамблі на різних фортепіано» і
«монотемброві ансамблі на одному фортепіано» [там само, с. 62]. Таку
плутанину термінологічних позначень Н. Шуман пояснює особливостями тієї
чи іншої мови. Посилаючись на різні джерела, в тому числі солідні
енциклопедичні видання, автор вказує на рівнозначність понять duet і duo та
спеціально визначає обраний нею термінологічний апарат, котрий враховує
досліджувану проблематику [261, с. 4–7].
Виходячи з вищесказаного, в нашому дисертаційному дослідженні
поняття «фортепіанний дует», «дворояльний ансамбль», «ансамбль для двох
фортепіано»

будуть

використовуватися

як

тотожні

з

необхідною

конкретизацією у разі потреби одного з жанрових типів за допомогою
визначень «чотириручний» або «в чотири руки». Такого роду тлумачення
існуючих найменувань міститься в роботі В. Петрова. Зокрема, автор пише:
«Фортепіанний ансамбль – універсальне поняття –включає в себе ансамбль для
одного фортепіано в чотири руки, власне фортепіанний дует (дует двох
однотембрових інструментів), багатофортепіанний <...> ансамбль (на трьох і
більше інструментах). <…> На наш погляд, – уточнює дослідник, –
фортепіанний дует, все ж таки, повинен характеризуватися наявністю і
співвідношенням в одному просторі і часі не тільки двох виконавців, а й двох
інструментів» [144, с. 3, виноска].
Відомі на сьогоднішній день наукові праці, присвячені дворояльному
ансамблю,

демонструють

різні

підходи

до

досліджуваного

предмету,

різноманітність епохальних зрізів і музичного матеріалу, що залучається.
Відзначимо
теоретичний,

три
що

вектори
дозволяє

розвитку
залучити

дослідницької

думки:

історико-

конкретний

музичний

матеріал
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(Н. Катонова [78], В. Петров [144], К. Субботіна [194], H. Schmitt [260]);
виконавський, присвячений діяльності дуетних колективів (В. Петров [144],
Н. Лук’янова [109], Р. Маркова [117], М. Тайманов [195], Р. Хараджанян [202;
203], C. Gordy [243], A. Grinberg [244], N. Schumann [261]); педагогічний, котрий
висвітлює роль ансамблю у вихованні молодих піаністів (І. Асмолова [13],
А. Готліб [52], Л. Салтикова [168], Т. Самойлович [169]). В. Петров пропонує
більш дрібну класифікацію: «<…> у другій його (ХХ століття – І. С.) половині,
– пише автор, – відбувається чіткий розподіл досліджень за певною специфікою
і спрямованістю: вивчаються питання теорії фортепіанного дуету, історії
жанру, дуетного виконавства і педагогіки» [144, с. 3]. Не заперечуючи
правомірність такої позиції, відзначимо, що відомі музикознавчі розробки в цій
галузі демонструють тісне сплетіння історичного і теоретичного аспектів,
оскільки історія жанру є водночас історією формування його специфічних
властивостей, у той час, як виконавський і педагогічний ракурси безпосередньо
пов’язані з осмисленням його реального функціонування в соціокультурному
просторі, містять власне коло специфічних завдань і вимагають інакших
методологічних підходів.
Одне з перших в російськомовній музичній науці дисертаційних
досліджень щодо дворояльного ансамблю належить Н. Катоновій [78].
Безсумнівною перевагою роботи є здійснення спроби визначити фактори, що
стимулюють становлення і розвиток ансамблю для двох фортепіано до
ХХ століття; надати періодизацію історичного шляху жанру, починаючи з
переломної межі XIX – XX століть; окреслити типологічні його ознаки;
доповнити існуючі аналітичні спостереження щодо конкретних зразків, в тому
числі створених представниками авангардного напрямку, і ввести в науковий
обіг твори, які ще не ставали предметом спеціального вивчення. Згідно з
Н. Катоновою, дворояльний ансамбль формувався під безпосереднім впливом
існуючого інструментарію і прагнення композиторів подолати слабку силу його
звучання; мистецтва спільної імпровізації, що позначилося на концертності
жанру; поєднання «діалогічних принципів форми інструментального концерту з
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традиціями мистецтва гри на декількох інструментах» [там само, с. 41];
естетики концертування, яка позначилася на композиційній логіці творів. В
епоху романтизму, вважає автор, виник «транскрипційний тип функціонування
жанру», саме він слугував «основним стимулом його подальшого розвитку»
[там само]. Вже на цьому етапі міркувань стає зрозумілою дослідницька
позиція, яка, врешті-решт, зводиться до двох основних положень. Перше
стосується

взаємодії

в

жанрі

дворояльного

ансамблю

симфонізму

і

концертування як двох принципів, «діалектичних у своїй основі <...>, в одному
з яких переважає тенденція розвитку, процесуальності, в іншому – блискучого
віртуозного виконавства» [там само, с. 34]. Виходячи з цього, діалог мислиться
«ідеальною основою для затвердження естетики концертування» [там само,
с. 41], а «стилістичним прообразом ансамблю двох фортепіано в ХХ столітті» –
фортепіанний концерт [там само, с. 76]. Друге положення зачіпає жанровотипологічний рівень: «<...> сюїта, – пише Н. Катонова, – виявилася
найпластичнішим жанром для втілення як традиційних, так і новаторських
форм для двох фортепіано» [там само, с. 35]. Констатація цього факту
піддається «критиці» самим автором при зверненні до сонат (І. Стравінський,
Б. Барток, П. Хіндеміт), концерту (І. Стравінський), програмної симфонії і
циклу

прелюдій

в

умовах

ультрахроматики

(І. Вишнєґрадський),

індивідуалізованих циклічних композицій, семантико-структурна організація
яких регулюється або духовним змістом (О. Мессіан), або певною технікою
письма (П. Булез, А. Пуссьор, Б. А. Циммерман, С. Райх), в тому числі в синтезі
з електро-акустичними засобами (К. Штокхаузен) і можливостями розширеного
фортепіано (Дж. Крам). Власне сюїта в найбільш очевидному вигляді постає в
творах С. Рахманінова з відповідними жанровими найменуваннями і, судячи з
описів дисертанта, у «Quarter-Tone Piano Pieces» Ч. Айвза – піонера в галузі
виходу за межі темперації, а також «Three dances» Д. Кейджа, в яких
використані два підготовлених фортепіано. З огляду на масив музичних зразків,
які несуть на собі печатку інших жанрових закономірностей, можна сказати, що
автор змішує два поняття – сюїти як жанру і сюїтності як загального принципу
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побудови

будь-якої

багаточастинної

композиції

(ряд,

послідовність

різнопланових завершених частин). У результаті вуалюється реальна картина
того різноманіття переосмислення традиційних жанрів і методів тематичного
розвитку, яке виявляє спадкоємні зв’язки новітньої музики ХХ століття зі
сформованим досвідом музичної культури. У зв’язку з цим доречно нагадати
зауваження Г. Григор’євої, яке не втрачає своєї значущості, про те, що
«продовжує залишатися актуальним такий розгляд музичних форм ХХ ст., в
якому простежувалася б еволюція як традиційних (типових) структур, так і
акцентувалося б те нове, що виникало в надрах традиційного формоутворення
та було привнесеним художнім мисленням цього століття » [55, с. 6–7].
Індивідуальний підхід до вивчення фортепіанного дуету недавнього
минулого відрізняє дисертацію В. Петрова, який фокусує увагу на питаннях
історії і теорії жанру. Разом з тим, автор розширює пізнавальне поле
виявленням співвідношення екстравертної та інтровертної особистостей при
спільній

грі

на

прикладі

конкретних

дуетних

складів,

розташування

інструментів на сцені, тембрової своєрідності у ХХ столітті, особливостей
виконавських трактувань тощо [144]. В основі наукової концепції вченого
лежить теза про діалог як константу дуетного твору і дуетного виконавства, що
постає назвою другого розділу. Характеризуючи співвідношення ансамблевих
партій, дослідник позначає три принципи, об’єктивовані в нотному тексті
завдяки певним прийомам викладу: відсутність лідерства, лідерство ситуативне
і лідерство тотальне [144, с. 14–15]. Якщо розшифровка ситуативного лідерства
не несе на собі відбитка дискусійності, хоча зазначений прийом сольного
монологу відрізняється високим ступенем абстрагування поза ансамблевого
контексту, то два інших принципи наводять на певні роздуми. Так, не зовсім
ясно, чому «відсутність діалогічних відносин між партіями, їх драматургічного
розвитку у вертикальному зіставленні» в тотальному лідерстві віднесено
автором все ж таки до діалогу взагалі і до його прояву на рівні «текстового
рольового співвідношення партій» зокрема [там само, с. 15]. Крім того, без
належної, на наш погляд, аргументації залишається віднесення «точного
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тематичного канону» до принципу «відсутності лідера» [там само, с. 14],
оскільки канон передбачає наявність «ведучого» і «веденого». Як і Н. Катонова,
вчений

при

оцінюванні

тембрової

складової

фортепіанного

дуету

відштовхується від положення про його концертний статус і симфонізацію
жанру. Чималий інтерес представляє наведена у висновку система стабільних і
мобільних ознак дворояльного ансамблю як жанру, причому параметри, що
змінилися в ХХ столітті, надані в порівнянні з XVIII століттям. В результаті в
історичній перспективі, на думку автора, жанр з камерного, побутового,
аматорського, монообразного тощо перетворюється в концертний, естрадний,
професійний, поліобразний тощо.
Незважаючи на низку цінних узагальнень дослідника щодо творів
попередньої епохи, наприклад, свободи композиторів у виборі засобів,
«розмиканні» кордонів клавіатури, все ж з деякими постулатами важко
погодитися. Зокрема, теза про «п’єси-хвилини» і монообразність опусів у
XVIII столітті спростовується «Контрапунктами» з «Мистецтва фуги» і
подвійними концертами Й. С. Баха, Концертом для двох клавесинів без
супроводу В. Ф. Баха, Сонатами Б. Паскуіні і В. А. Моцарта. Наприклад,
Соната для двох фортепіано D-dur KV 448 віденського класика, датована 1781
роком, не поступається за ступенем яскравості образного наповнення,
різноманітності тематизму і розгорнення циклічної композиції ні сольним
сонатам, ні фортепіанним концертам. Доречно нагадати, що до часу її появи
композитор був автором таких зрілих опер, як «Ідоменей» і «Викрадення з
сералю», серії інструментальних сонат і ансамблів, фортепіанних концертів,
оркестрових і вокальних творів. Інакше кажучи, митець вільно володів
технікою письма і розумів природу жанру. Не дивно, що Соната є
тричастинним циклом з багатоплановою сонатною формою, проникливою
лірикою всередині та іскрометним фіналом; тобто композитор апробує
сонатний жанр у нових звукових умовах. Тут, як і в інших інструментальних
опусах В. А. Моцарта, відчутний вплив його оперної музики, що наділяє кожну
з тем рисами театрального персонажа. Не заглиблюючись в аналітичні
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спостереження, відзначимо як наявні в ній властивості підсумовування автором
досвіду в чотириручній грі, так і завоювання, що відкривають перспективи для
подальшого розвитку ансамблю для двох інструментів. Це стосується
затвердження жанру сонати як тричастинного циклу, широкого впровадження
тем-характерів, що протиставляються загальним формам руху, які займають
певне місце в композиції, різноманітного показу можливостей сонатної форми
у зв’язку з художнім задумом, змішування стилів при введенні фугато, нарешті,
демонстрації практично усіх вироблених типів взаємодії між ансамблістами при
рівноправ’ї обох партій та їх віртуозній розкріпаченості. Крім того, цей твір
несе на собі відбиток тих результатів, які були досягнуті майстрами в галузі
вдосконалення інструменту. Досить вказати на його звуковий об’єм від
середини контроктави до середини третьої. Але, зауважимо, що, незважаючи на
окремі здобутки композиторів того часу, двоклавірний ансамбль в силу
недосконалості самого інструменту не міг розвиватися ще на повну силу.
Не менш неоднозначним сприймається твердження про опору старих
майстрів на «“домашній словник” музики», з огляду на той факт, що лексикон
епохи складався відповідно до досягнень оперно-інструментальної практики, в
тому числі в галузі клавіру1. Закономірно, що композитори в їх практиках
клавірного

ансамблю

«не

зрікалися

інтонаційного

словника

епохи»

(Б. Асаф’єв), навпаки, на думку М. Штьольцель, у моцартівські часи були
1

Нагадаємо про чималий досвід англійських вірджиналістів з їх блискучою технікою варіювання, французьких
клавесиністів, що тяжіли до образної характеристичності, сюїти І. Пахельбеля, які поєднують закономірності
циклу і варіацій [105, с. 523], образний світ сонат І. Куна тощо. За спостереженнями К. Кузнєцова, Ф. Куперен
настільки розвинув форму рондо, що підготував ґрунт для його органічного входження в жанри сонати і
симфонії наступних часів. «Отже, ми в праві сказати, – пише автор, – що було б неприпустимою поверховістю,
якщо б за зовнішньою, “салонною”, витонченістю Куперена ми прогледіли прогресивність його творчості» [99,
с. 142]. Показова в цьому контексті і характеристика Т. Ліванової клавірної сюїти «Соловей» А. Польєтті
(Alessandro Poglietti; початок XVII століття – 1683): «У рамки сюїти, по суті, вміщена величезна концертна
програма, різнохарактерна, якщо не різностильова. Вона поєднує в собі жанри старовинної органної традиції
(початкова токата і канцони), опорні танці власне сюїти (алеманда, куранта, сарабанда, жига – все з дублями),
німецьку арію з багатьма характерними варіаціями і ще один, заключний ряд варіацій особливого віртуознозображального плану, що відкривається “Річеркаром Солов’я”. Тут наче зібрані чи не всі частини циклу,
можливі в XVII столітті на різних етапах розвитку, у різних авторів. Традиційне – самоновітнє за характером
письма, абстрактне – і яскраве жанрове, гострозображальне начала з’єдналися в єдиному гігантському циклі»
[105, с. 521]. Не менш істотним в такому контексті є зауваження В. Конен про те, що «клавір, на відміну від
лютні, був інструментом не масового, а освіченого любителя музики. Відповідно його література спиралася на
традиції професійної музики, тобто органної». І далі: «Настільки значна і яскраво виражена світська течія в
музиці XVII – XVIII століть не могла не піддатися впливу оперного стилю. <...> сліди його відчутні в багатьох
рисах клавірного репертуару передсимфонічного періоду» [92, с. 79–80].
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поширені уявлення про те, що в чотириручних творах «можна переймати
стильові елементи з інших жанрів» [264, с. 716]. Висловлені міркування не
ставлять під сумнів глибину і серйозність дисертаційного дослідження
В. Петрова, а лише підкреслюють широту проблематики, що вимагає
накопичення аналітичних спостережень для визначення жанрової специфіки
дворояльного ансамблю в динаміці еволюційних перетворень.
Про актуальність жанрового аспекту свідчить один із альманахів з
примітною назвою Piano Duo [255]. Наукові статті та методичні нотатки, що
увійшли в нього, присвячені як чотириручним, так і дворояльним творам,
згрупованим відповідно до проблематики, де звертає на себе увагу
найменування другого розділу – «Теорія жанру і сучасна композиторська
творчість». Разом з тим, кожен із авторів обмежує предмет дослідження
конкретними цільовими завданнями. Так, Ю. Горбунова не торкається власне
жанрових проблем, а розкриває концепцію «Макрокосмосу IV» Дж. Крама [49,
с. 49–61]. В. Карпенко, говорячи про специфіку фактури в Концерті і Сонаті для
двох фортепіано І. Стравінського, виявляє в них принципи подібності, що, на
думку музикознавця, говорить про сталість поглядів композитора на цей «вид
інструментального дуету» [76, с. 62]. По ходу міркувань автор вказує на одну з
«істотних ознак жанру», залучаючи для цього цитату з роботи А. Готліба: «<...>
в партії першого фортепіано зазвичай зберігається тяжіння до більш високих
регістрів, а в партії другого – до більш низьких; можливо, в цьому позначається
інерція уявлень, що збереглися від чотириручного викладу на одному
фортепіано» (цит. за: [76, с. 66]). Забігаючи наперед, зауважимо, що quasi
чотириручний виклад – це не рудиментна форма в ансамблі для двох
фортепіано, а ігровий модус зміни ракурсу показу тематичного матеріалу і
пов’язаного з ним музичного образу. Нарешті, слово «жанр» винесено в назву
статті Н. Сазанович – «Стилістичні особливості жанру фортепіанного дуету у
творчості композитора Г. Горєлової» [167]. Розмірковуючи про розуміння
композитором основ фортепіанного дуету, дослідник називає «поділ між
партнерами мелодійного рельєфу і фону; розташування тематичного матеріалу
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поперемінно у першого і другого рояля; діалогічність як основний принцип
розвитку музичного сюжету <…>» [167, с. 96].
Якщо в російськомовному музикознавстві дворояльний ансамбль став
предметом спеціального вивчення лише в нинішньому столітті, то німецькі
вчені звернули увагу на цю сферу композиторської творчості ще в 60-ті роки
минулого століття. Серед найбільш масштабних праць, які претендують на
панорамне висвітлення динаміки розвитку музики для двох фортепіано, слід
назвати дисертацію Х. Шмітта [260]. Чотири її розділи охоплюють ключові
зміни, що відбувалися в цій жанровій сфері, починаючи від зразків бароко і
закінчуючи ХХ століттям, яке представлено як іменами композиторів, визнаних
класиками сучасності (К. Дебюссі, Б. Барток, І. Стравінський, П. Хіндеміт), так
і тих, хто стверджував новітні техніки письма (В. Фортнер, Б. А. Циммерман,
П. Булез). Не оминув стороною музикознавець і творчість двох композиторів
землі Saarland (Німеччина), – Клеменса Кремера (Clemens Kremer; 1930 – 2000)
і Герда Бодера (Gerd Boder; 1933 – 1992)1. Особливістю музикознавчого
підходу до досліджуваних творів є сконцентрованість авторської думки на
типах ансамблевого викладу, що дозволяє продемонструвати той ступінь
розвиненості кожної з партій (уточнимо, всіх чотирьох рук, що беруть участь у
музичному процесі), яка є досяжною лише при грі на двох інструментах. При
цьому автор не уникає характеристики музичного образу, таким чином
підкреслюючи специфічні можливості саме дворояльного ансамблю. На доказ
наведемо невелику цитату, оскільки спостереження німецького музикознавця
неодноразово залучаються в цій дисертації в міру необхідності. Так,
розглядаючи «Музику для двох фортепіано» К. Кремера, Х. Шмітт пише:
«Особливого звукового ефекту Кремер досягає в кінці першої частини:
остинатоподібна тема знову проводиться в контроктаві, при цьому обидві руки
Primo і права рука Secondo утримують розкладений акорд, утворений з її
матеріалу. Завдяки повітряній акордовій педалі виникає резонування обертонів,
1

Першому з них, як повідомляється, належать «Музика для двох фортепіано» (1954) і «Концерт для двох
фортепіано та оркестру» (1959), другому – «Концерт для двох фортепіано та оркестру» (1957/59), – врахуємо,
що робота Х. Шмітта датована 1965 роком.
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створюючи ірреально дивний стан заспокоєння, в цій манері виконання
можливе тільки на д в о х клавіатурах» [260, с. 265]. Не менш цікавим є прийом,
який К. Кремер називає «розкладеним по тризвуччю звуковим монтажем».
Х. Шмітт вважає, що він «може бути виконаним тільки ч о т и р м а руками на
д в о х клавіатурах: у правій руці Primo fis-moll, у лівій – G-dur, у правій руці
Secondo f-moll, в лівій – c-moll» [там само]. Всі аналітичні деталі музикознавець
підкріплює нотними прикладами. У такому контексті тезис Н. Катонової щодо
«неідентифікованості» ансамблю для двох фортепіано «як самостійного жанру»
до початку XXI століття [78, с. 3] сприймається дещо категоричним. Доцільно
також зазначити, що у 1996 році у 5 томі «Die Musik in Geschichte und
Gegenwart» з’явилася розгорнута стаття М. Штьольцель, присвячена всім
різновидам фортепіанного ансамблю від його витоків у XVI столітті до новітніх
звукових рішень у ХХ столітті [265]. Умови енциклопедичного видання не
дозволяли автору розгорнути повною мірою свої спостереження, але ключові
моменти з назвою творів та іменами їх авторів, інформацією про твори
американських композиторів, ініційованих виконавською практикою, в роботі є
і можуть служити підмогою для будь-якого дослідницького починання.
Не

продовжуючи

подальший

огляд

музикознавчих

праць,

які

демонструють різновекторність підходів до вивчення фортепіанного ансамблю,
широту залучених композиторсько-виконавських зразків, що свідчить про
активний інтерес сучасної наукової думки до цієї галузі музичної творчості,
запропонуємо своє розуміння жанрової специфіки дворояльного ансамблю.
Багато дослідників серед характерних ознак жанру називають діалогічність,
концертність, симфонічність. Дві останніх з них дають підставу вченим
протиставляти ансамбль для двох фортепіано чотириручному дуету (хоч під
симфонічністю, зазвичай, розуміються не методи тематичної роботи, котрі
забезпечують

наскрізний

цілеспрямований

розвиток

композиційно-

драматургічного процесу, а масштабність твору і спорідненість оркестровій
звучності). Не спростовуючи правомочності такої позиції, звернемо увагу на
один, досить істотний, з нашої точки зору, момент. У прагненні визначити
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типологічні риси дворояльного ансамблю музикознавці залишають осторонь
досягнення чотириручної гри на одному інструменті, забуваючи про первинний
паралелізм процесу їх становлення, і шукають схожість в інших жанрових
сферах. Втім, всі основні принципи ансамблевого викладу, взаємодії партій,
розподілу рольових функцій були сформовані в чотириручних творах, які в
процесі поступового розвитку ансамблевої техніки одночасно виявили
обмеженість цього виду спільного музикування. Як зазначалося вище, скутість
так званих «середніх рук», неможливість розширення їх діапазону, винятковість
прийому перехрещення тощо призводили до природного полегшення фактури,
неповноцінного розвитку партії кожної руки, відмови від складних віртуозних
прийомів, обмежуючи у такий спосіб соціокультурний простір чотириручного
дуету домашнім/салонним музикуванням і сферою педагогіки. В силу цього
підключення другого інструменту надало композиторам не просто свободу дій,
але можливість екстраполювати напрацьований досвід на дві клавіатури,
завдяки чому відпали обмеження, що заважали раніше. Це не означає, що
чотириручний ансамбль на одному інструменті був позбавлений концертності
і віртуозності. Нагадаємо, що він розвивався як світській жанр, призначений
для виконання на публіці, тобто мислився як концертний, хоча саме це поняття
зазнало значних змін за останні три століття.
За

твердженням

Г. Буш-Зальмен

(Gabriele

Busch-Salmen),

«словосполучення “домашня музика” до кінця 18 століття зникло з письмових
джерел» [238, с. 389], не зустрічається воно також у листах В. А. Моцарта і
його сучасників, хоч визнаний геній грав у приватному середовищі [там само,
с. 390].

Розглядаючи

динаміку

розвитку

його

чотириручних

сонат,

М. Штьольцель розширює музичний контекст; це дозволяє зробити більш
наочними досягнення різних композиторів у цій жанровій сфері. Зокрема, автор
визначає в сонатах ор. 3 М. Клементі риси концертного ансамблевого твору (Cdur, № 1), технічні вишукані витівки у вигляді репетицій і пасажів в терцію і
октаву в сонаті C-dur з ор. 6 (№ 1). Остання датована 1780/81 роками і деякими
своїми знахідками перегукується з більш пізньою, також C-dur'ною Сонатою
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В. А. Моцарта KV 521, завершеною 1787 року. Музикознавець має на увазі
підкреслений квартовий хід у початкових тактах, який служить імпульсом до
подальшої спільної гри. На думку М. Штьольцель, віденський Майстер реалізує
потім такого роду initio для показу «двох рівноправних піаністів, ансамблева
гра яких перехрещується на клавіатурі. Під цим перехрещуванням, – уточнює
автор, – я маю на увазі не лише тісну взаємодію тематичних і мотивних
початків і закінчень, але також часте використання високого звукового
положення у Secondo праворуч» [264, с. 718].
Тенденція до віртуозного розкріпачення партій, їх рівноправності,
яскравої презентації тематичного матеріалу, що намітилася в чотириручних
творах другої половини XVIII століття, була підхоплена в епоху романтизму,
про що свідчать такі відомі композиції як «Andante з варіаціями» op. 83а і
«Блискуче

Allegro»

op. 92

(1841)

Ф. Мендельсона,

які,

здебільшого,

розглядаються в контексті затишної атмосфери бідермайєра1 [65; 151; 152]. Не
менш цікавими є відомості про лістівський збірник програмних фортепіанних
п’єс, які вийшли під загальною назвою «Різдвяна ялинка». Написані спочатку
для дворучного виконання, вони в подальшому з’явилися в новій редакції – для
фортепіанного ансамблю в чотири руки. Характеризуючи їх, М. Штьольцель
говорить про полегшеність викладу, образний склад, який відсилає до
популярного в той час салонного репертуару, висловлює думку, що «ці 12, що
слідують одна за одною п’єс, в одній серії могли з’являтися сотнями опусів у
сучасників Франца Ліста, чиї імена для нас сьогодні не є визначними» [263,
с. 586]. Водночас, музикознавець робить акцент на тому, що знаменитий
віртуоз розширював у багатьох випадках технічні та звукові можливості
чотириручної гри з метою надати п’єсам яскравої характеристичності2. Як
бачимо, композитори не проводили жорсткого водорозділу між двома типами
1

Концертні властивості даних творів конкретизовані у статті автора [173].
Наприклад, в «Карійоні» він вводить рух трелей в партії обох виконавців, додаючи за необхідності квінтовоквартові баси, досягаючи таким чином «пишноти звучності» [263, с. 589]. За іншої нагоди, як наприклад, в
п’єсах «Пастухи біля ясел», «Колискова пісня», він розвиває контрапунктуючи голоси, які збагачують фактуру.
Як вважає М. Штьольцель, відтворення стилю респонсорного співу в п’єсі «О, свята ніч» за допомогою
чергування в Primo і Secondo мотивних і фразових відповідей у високих октавах не досягло би такої виразності
при дворучній грі.
2
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ансамблевого музикування – на одному або двох інструментах, скоріше,
керувалися характером змісту, умовами можливого виконання, частотою
затребуваності в соціокультурному просторі, нарешті, педагогічними цілями.
Виходячи з цього, можна дійти висновку, що концертність, віртуозність, так
само як і діалогічність, не є прерогативою дворояльного ансамблю, через що
вони не можуть виступати ознаками його жанрової ідентифікації; більше того,
ці властивості, перш за все, притаманні «старшим сучасникам» ансамблю для
двох фортепіано – концерту та іншим формам спільного музикування не тільки
камерної, а й оркестрової музики.
Ще одна теза, притаманна багатьом дослідникам, стосується впливу
оркестрової музики на ансамбль двох фортепіано. Одним з перших подібну
точку

зору

висловив

М. Еберлер,

що

не

залишилося

непоміченим

К. Кессельшлегером. Коментуючи зауваження колеги, він пише: «Якщо
фортепіано завдяки своїй різноманітності і спроможності до поліфонічного
викладу сприяє тому, щоб розглядати його як перший ступінь оркестрового
звучання, то ніколи не слід випускати з уваги, що це звучання має бути оцінено
з точки зору його власних можливостей» [249, с. 3, виноска]. І далі: «Інакше
залишилася б чотириручна гра (і для дворучної гри це також актуально) тільки
як заміна іншого, багатого фарбами інструментування» [там само]. Настільки
різну оцінку одного і того ж явища поділяють два десятиліття.
Наприкінці
інтригуючою

60-х

назвою

років

з’являється

«Фортепіано

як

стаття

П. Румменхьоллера

новаторський

інструмент

з

нової

західноєвропейської історії музики» [258]. Справедливості заради зазначимо,
що про неї згадує Н. Катонова в контексті авангардних прийомів гри на
фортепіано [78, с. 119–120]. Разом з тим, пафос роботи вченого полягає в
розкритті унікальних властивостей інструменту, завдяки яким він займає
особливе положення серед інших. Автор охоплює весь історичний шлях
інструменту – від клавіру до механічних модифікацій фортепіано. Зроблений
екскурс дозволяє йому висловити думку про те, що створена «велика
фортепіанна література», від Й. С. Баха до А. Шенберга і далі до новітньої

61

музики, віддзеркалює діалектику музичної історії. «При цьому, – пише
П. Румменхьоллер, – можна чітко встановити розвиток від загального до
особливого, від зображення універсальних ідей за допомогою фортепіано до
здійснення

інструментом

самого

себе

в

музиці,

до

прояву

через

інструментальне власного, тобто якраз піаністичних можливостей» [258,
c. 271]. На думку музикознавця, фортепіано, феномен якого визначають
клавіатура і темперований лад, «в ідеальному здійсненні образів і форм <...> є
саме “інструментом”, засобом допомоги для зображення» [там само]. Не
вдаючись в деталі цієї невеликої, але надзвичайно насиченої за змістом статті,
відзначимо кілька важливих для обґрунтування специфіки жанру дворояльного
ансамблю положень: нівелювання клавіатурою поля напруги між високим і
низьким регістрами; оптичний огляд музичного матеріалу завдяки різниці білочорних клавіш;

тілесна

дистанційованість

виконавця

від

інструменту;

оволодіння музикою руками і підпорядкованість її рукам; поява приблизно в
середині XVIII століття клавіраусцугу1, яка збіглася з часом «витіснення»
чембало з оркестру і демонструє здатність клавіру представляти інші
інструменти. Цей момент автор уточнює наступним чином: «Там, де тембровий
колорит ще не має власного значення, але слугує структурній наочності,
інтегративності – як у класичній і класициській музиці – клавіраусцуг втілює
ідею оркестрового викладу, є в прямому сенсі слова екстрактом, основним
чорно-білим малюнком до барвистого виконання. З цього часу і до Нової
музики оркестрове і клавірне письмо знаходяться в постійній кореляції.
Уподобання, які 19 століття віддає клавіру і мистецтву колористики, сприяють
союзу обох» [258, с. 270]. Наведені роздуми німецького музикознавця
дозволяють усвідомити реальну картину інструментальних взаємодій і
самостійну роль клавіру/фортепіано в розвитку європейської музики, що
ставить під сумнів тезу про безпосередню залежність дворояльного ансамблю
від оркестрових перекладень.
1

Німецьке слово «der Klavierauszug» в російському перекладі передбачає два значення, закріплені за різними
словами: власне клавіраусцуг означає перекладення партитури без вокальних голосів, навпаки, на їх
присутність вказує позначення «клавір» [15, с. 126].
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Для того, щоб виявити сутнісні характеристики дворояльного ансамблю,
тобто такі, які визначають його власні, відмінні від інших, жанрові ознаки,
перерахуємо складові цього явища: 1. два учасники; 2. два однотемброві
інструменти; 3. організація процесу в часі й просторі; 4. упорядкованість
правил;

5. серйозність

намірів;

6. взаємодія

партнерів

для

досягнення

колективної мети; 7. уявлення/розкриття чогось для іншого/інших і для себе;
8. екстра- та інтровертність обумовлених об’єктивними умовами дій.
Більшість із наведених властивостей тотожні ігровій ситуації, ширше –
грі, як її описують в різних працях, пов’язаних із розумінням специфіки
людської природи, культури, феномену свідомості, дитячої психології [21; 41;
204; 226; 227]. Нагадаємо хрестоматійно відому працю Й. Хейзінги Homo
Ludens, де автор детально розглядає властивості гри, котрі виділяють її серед
інших форм духовно-суспільного життя. Найбільшу цінність для даної
дисертації мають роздуми вченого про музикування, яке «несе в собі майже всі
формальні ознаки гри»: діяльність в обмеженому просторі, повторюваність,
порядок, ритм, чергування, вихід зі сфери «буденного», відчуття насолоди [204,
с. 57]. Підсумовуючи ланцюг своїх аргументів, дослідник доходить наступного
висновку – гра є «якась поведінка, здійснювана в певних межах місця, часу,
сенсу, зримо упорядкована, що протікає відповідно до добровільно прийнятих
правил і поза сферою матеріальної користі чи необхідності» [там само, с. 131].
Розвиваючи ідеї вченого, М. Вуарен констатує, що «визнати гру – значить
визнати розум»; «У грі нам подобається свідомість і відчуття свободи, а воно
можливе лише тому, що сама гра ритмічна, розмірена, обмежена <…>» [41,
с. 140].

Інший

вектор

міркувань

характерний

для

І. Берлянд,

яка,

відштовхуючись від існуючих концепцій гри, обґрунтовує її як феномен
свідомості. Автор наводить розгорнуту цитату з праці М. Бахтіна, де
висловлюється думка про те, що гра починає межувати з мистецтвом в той
момент, коли з’являється глядач. Подібного роду відступ, за визнанням
І. Берлянд, був необхідний їй, щоб продемонструвати «свідомість умовності,“як
якби”». В результаті автор робить важливий висновок: «<...> відокремлення
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себе граючого від своєї дії <...>, позазнайденість по відношенню до неї
необхідні для гри, складають саму суть гри» [21, с. 55]. І ще дві важливі тези
дослідника, які дозволяють осмислити жанрову специфіку ансамблю для двох
фортепіано. Перша з них пов’язана з тим, що самосвідомість завжди діалогічна
[там само, с. 57]; друга, по суті, визначає основні феномени гри – «свідомість як
самоспрямованість дії, відсторонення себе від своєї дії, від предмета, звернення
не на особисте буття себе і предмета, а на можливе, довільність як здатність до
оволодіння, переосмислення не тільки своїх емоцій і спонукань, але і зовнішніх
норм, еталонів, зразків <…>» [там само, с. 82]. Таким чином, вибудовані в один
ряд положення з різних наукових концепцій виявляють точки дотику, смислові
переклички, здатні допомогти у вирішенні сформульованого вище цільового
завдання даного дослідження.
Не менш плідними для розуміння природи дворояльного ансамблю
ХХ століття

постають

міркування

М. Епштейна

про

два

види

гри:

імпровізованої (play) і організованої (game) [226, с. 247]. Обидва вони лежать в
основі жанру. Як видається, в міру його історичного розвитку і відходу від
техніки генерал-басу, що передбачала високий ступінь імпровізаційного
чинника в становленні музичного твору, висувалися на перший план
організовані принципи для того, щоб в ХХ столітті затвердити їх
рівноправність в умовах співіснування нормативного і ненормативного,
традиційного і новаторського, типового і індивідуалізованого. Водночас,
характерні для них ігрові модуси «“Я” – Інший» і «“Я” чи Інший» [226, с. 247]
органічно

екстраполюються

на

змагальність,

генетично

притаманну

ансамблевій музиці.
За влучним зауваженням Є. Назайкінського, логіка гри – це логіка
концертування

[131,

с. 227].

Розглядаючи

«загальні

закони

часового

розгортання музичної композиції» [там само, с. 5], вчений обґрунтовує висунуті
ним положення на прикладі інструментальних творів, тобто таких, які
позбавлені театральної або сюжетно-програмної основи. Не зупиняючись
детально на фундаментальній праці Є. Назайкінського, де міркування про гру,
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ігрові модуси, діалогічність тощо виникають у контексті більш широкої
проблематики, нагадаємо лише істотні, з нашої точки зору, позиції, тим більше,
що музичним матеріалом нерідко виступають твори XVIII століття. Так, у
В. А. Моцарта автор зазначає інструментально-ігровий характер подієвості, що
відрізняється швидкою зміною тематичних утворень, «маються на увазі
персонажі фактури» [131, с. 217]. «Фортепіанні п’єси Моцарта, – пише вчений,
– при всій їх клавірній відточеності звучать як партитури, як особливого роду
фактурний оркестр» [там само]. Ігровий нахил діалогічного синтаксису
дослідник пов’язує не тільки з фігурами суперечки, а й згоди, яка заявляє про
себе у формах «підтвердження-посилення», «репліки-втори», «реплікивідлуння» [там само, с. 220]. Разом з тим, як зауважує автор, у грі важливі не
тільки позиції учасників, але й їхні характери і стан. Тому всякого роду
оновлення музичної тканини свідчить про зміну модусів, яку Є. Назайкінський
вважає одним з важливих прийомів часового розгортання музики: «<...> зміна
модусу, – пише музикознавець, – є однією з улюблених Скарлатті, Гайдном і
Моцартом ігрових фігур – швидкоплинної удаваності, мінливості настрою ніби
жартома, напівжартома або навіть всерйоз» [131, с. 221]. Серед інших ігрових
фігур музикознавець називає «припинення дії», яке в залежності від контексту
виражає різні смисли, «повторення, що вторгається, чи, навпаки, непомітно
вкрадається», «інтонаційні пастки», «ексцентричні акценти-лякання чи
драматичні, патетичні вигуки» [там само, с. 223–226]1. Не менш цінною є
констатація

клавірної

основи

ігрової

логіки

у

Д. Скарлатті,

коли

в

розпорядженні композитора виявляються «всього два актори – права і ліва
рука». Причому кожен з них нерідко перебуває «в двох амплуа –
верхньомануальному і нижньомануальному. Так, з’являються чотири актори,
точніше два, котрі заміщують чотирьох, як в італійській комедії масок » [там
само, с. 229]. Звідси, на наш погляд, простежуються безпосередні зв’язки з
дворояльним ансамблем, до глибинних основ його жанрової природи.

1

В. Клименко виокремлює три типи ігрових структур: «змагання» (принцип змагання), «мозаїка» (принцип
комбінаторики), «містифікація» (принцип амбівалентності) [85, с. 9].
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Завершуючи виклад вузлових концептуальних ідей Є. Назайкінського про
гру, наведемо ще кілька його зауважень про В. А. Моцарта, що дозволяють
розставити необхідні акценти, оскільки саме з його ім’ям пов’язують початок
нового поступального розвитку фортепіанного ансамблю. На думку відомого
вченого, «Моцарт стояв біля витоків особливого “фортепіанного оркестру” –
оркестру фактурних, інтонаційних, тематичних компонентів тканини, що і
перевершує, і поступається йому» [там само, с. 230–231]. Ці переваги
використовувалися в подальшому в композиторській практиці. Вони заявляють
про себе в здатності наслідувати різним інструментам за допомогою власних
засобів;

створенні

оркестроподібної

музичної

тканини

і

тонко

диференційованих quasi груп, «неканонізованих оркестровою практикою»;
«тембровому» переінтонуванні, можливості реалізувати гру як таку. Згідно з
Є. Назайкінським, в сфері такого «фортепіанного оркестру» може бути
здійсненою «логіка особливо вільної гри силами “оркестру”, втілення гри
фантазії в грі “груп”» [там само, с. 231]. Викладена авторська позиція виявляє
схожість з поглядами німецьких музикознавців в їх оцінках унікальних
особливостей фортепіано як інструмента.
На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що жанровим
показником дворояльного ансамблю, який вирізняє його серед інших, близьких
за складовими, утворень, виступає ігрова логіка. Звернемо увагу на те, що
поняття гри виникає в статті Н. Катонової у зв’язку з фортепіанними творами
І. Стравінського. На думку музикознавця, «Концерт» та «Соната» для двох
фортепіано композитора, які відроджують докласичні інструментальні форми,
визначили одну з ліній в розвитку фортепіанного ансамблю, відкрили шлях до
новацій, гротеску, змагання, гри «з формами та в середині форми» [80, с. 295–
296]. «Гра, – наголошує автор, – стає основним алгоритмом жанру і на рівні
типу концертування, і на рівні композиційних форм» [там само, с. 296]. На
жаль, цінне, на наш погляд, зауваження не розробляється в подальшому та
обмежується

констатацією

обумовленості

концертування [там само, с. 297].

гри

бароковим

принципом
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Специфіка ансамблевого складу впливає на характер змагальності,
властивої спільному музикуванню. Мається на увазі, що в ансамблі двох
фортепіано гострота суперництва знімається однорідністю звукової матерії,
тобто однотембровістю інструментів. Ця обставина, підкреслимо, є основною,
оскільки забезпечує рівноправне становище обох учасників як родову
властивість жанру і підпорядковує весь алгоритм необхідних для досягнення
мети операцій ігровій логіці. В інших дуетних складах клавір довгі десятиліття
виконував супроводжуючу функцію, через що рівноправність партій стала
результатом тривалого етапу еволюції. Завоювання в цій галузі, як правило,
пов’язують з камерно-інструментальною творчістю Л. Бетховена. Показово, що
в сонатах для скрипки та фортепіано композитор ставить у назвах клавішний
інструмент на перше місце, чим знімає будь-який натяк на його другорядну
роль.

Описуючи

«Крейцерову

сонату»,

Я. Сорокер

звертає

увагу

на

суперництво двох інструментів та велике значення фортепіанної партії в
розкритті художньої ідеї. На цих підставах автор доходить висновку, що ця
соната «своєрідна, унікальна соната-концерт, в котрій з притаманною великому
композитору майстерністю поєднуються к а м е р н и й та к о н ц е р т н и й
стилі Бетховена» [185, c. 128]. Незважаючи на це, присутність одноголосного
інструменту,

завдяки

своїй

специфічній

забарвленості

і

регістровим

можливостям, посилює ефект зміни рольових функцій партій, але не нівелює
при цьому їх тембрової своєрідності. Однорідність дворояльного ансамблю
знімає з порядку денного проблему теситурного узгодження інструментів і
вибору відповідного фактурного рішення для фортепіано. Таким чином, на
першому плані опиняється саме ігрова ситуація в її різноманітних модусах, і
змагальність (концертування), притаманна будь-якому виду ансамблю, набуває
спрямованості не лише назовні, для переконливості звукообразів, але й
всередині, один на одного, в тому числі й на себе1.

1

По-своєму унікальний зразок гри з самим собою представлений виконанням «Piano Phase» С. Райха одним
піаністом – Робом Ковачем (Rob Kovacs), на двох роялях [256]. Доречно нагадати, що даний опус відомого
американського композитора був спочатку створений для двох магнітофонів, а потім отримав нотацію для
дворояльного ансамблю. Суть мінімалістської композиції полягає в поступовій розбіжності у часі одних і тих
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Дворояльний ансамбль, як будь-який жанр, має стабільні і мобільні
властивості. Стабільним є кількісний показник: два партнери і два інструменти;
мобільним – якісний, що залежить від обраного типу композиції (концерт,
сюїта, соната, малі форми інструментальної музики), тобто стійкого типу твору
[11]. За таких умов дворояльний ансамбль в індивідуально-стильовому аспекті
розкривається

на

перетині

кількісно-якісних

характеристик

жанру,

де

кількісний фактор визначається конкретними прийомами викладу, якісний –
композиційно-драматургічним рішенням, усталеним в музичній культурі
жанром-формою. Принципи ансамблевого викладу вироблялися протягом
другої половини XVIII століття в лоні сонати для чотириручного виконання.
М. Штьольцель на великій кількості аналітичного матеріалу показує, як,
незважаючи на обмеженість «середніх рук», композитори відшліфовували всі
поширені типи співвідношень партій: подвоєння, ведення мелодії, тобто
розподіл голосів на провідний і супровід, контрапункт [262]. Водночас
закладалися основи рівноправності двох партнерів та ігрових комбінацій.
Німецький музикознавець звертає увагу на структуру і особливості першої серії
сонат Ч. Бьорні, датованої 1777 роком. Кожна з частин двочастинних сонат
відкривається соло чи то Secondo, чи то Primo; причому цей принцип
множиться в проекції на серію з використанням прийому перехрещення, для
останньої сонати характерний тутійний виклад. На підставі цього можна
сказати, що розподіл музичного тексту на дві клавіатури нічого принципово
нового в ансамблевий виклад не вносить, а лише створює сприятливе
середовище для виникнення безмежного ряду всіляких комбінацій.
Підсумовуючи сказане, зазначимо три основних типи співвідношення
партій

у

дворояльному

співпідпорядкованості),

який

ансамблі:
домінує

1. «рельєф
на

–

початкових

фон»

(принцип

етапах

розвитку

самих інтонаційно-ритмічних структур у партіях піаністів із поверненням до узгодженого звучання. Це
непросте завдання Р. Ковач трактує у вигляді ігрової ситуації, яка розігрується між двома уявними
персонажами, яких представляють ліва і права рука. Піаніст при цьому виконує роль ляльковода, оскільки
порушуються всі заповіти ансамблевої гри декількох музикантів або дворучного виконання, що вимагають, як
відомо, чіткої координованості всіх рухів. З цієї точки зору пророчими сприймаються хрестоматійно відомі
слова Р. Шумана про гру не тільки на інструменті, але і з ним.
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фортепіанного ансамблю (чотириручного і на двох інструментах) і зберігає свої
позиції за наявності мелодійно рельєфного матеріалу; 2. діалог, що бере свій
початок від барочного прийому «відлуння» (принцип мобільної рівноправності)
і

закріплюється

контрапункт

завдяки

(принцип

імітаційній
стабільної

техніці

викладу;

рівноправності),

3. паритетний
пов’язаний

із

розкріпаченням всіх чотирьох партій, розподіленням тематизму в усьому
теситурному просторі інструменту і семантизацією кожного шару фактури –
характерна прикмета різнопланових композицій ХХ століття.
У великомасштабних творах вони нерідко взаємодіють, доповнюючи
один одного і породжуючи «змішаний» тип співвідношення всіх діючих
голосів. Названі типи сприймаються не тільки візуально при читанні нотного
тексту твору, призначеного для дворояльного ансамблю, а й при його
виконавській реалізації. Внаслідок виникає певна тотожність того, що
читається, з тим, що грається; це дозволяє скласти найбільш адекватне
уявлення про трактування композитором ансамблевої техніки. Яка роль в
кожному конкретному випадку належить кожній з партій навіть при
безпосередньому сприйнятті твору в концертному залі встановити можна лише
при знайомстві з текстом через темброву однорідність інструментів. Ігрова
природа дворояльного ансамблю визначила його сприйнятливість до всіх віянь
ХХ століття, як художньо-естетичного, так і технологічного характеру, та
мобільність зміни модусів у стрімко поновлюваному звуковому середовищі.
Висновки до Розділу 1
Розглянуті наукові джерела із залученням нових німецькомовних праць
щодо шляхів становлення та розвитку клавірного/фортепіанного ансамблю,
його жанрової специфіки та характерних рис дозволили дійти наступних
висновків.
1. Чотириручна гра на одному/двох клавірах виникла ще в XVI столітті
та формувалася одночасно. Незважаючи на тривалу перерву в поступовому
розвитку, вона відродилася в XVIII столітті та передбачала впродовж певного
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історичного часу можливість взаємообміну виконавських умов. Цьому
сприяли об’єктивні обставини, пов’язані зі станом інструментарія, який
складно узгоджувався між собою за висотою та можливостями механіки.
Водночас, майстри працювали в напрямку створення інструмента, спеціально
налаштованого для гри двох клавіристів на двох клавіатурах. Так виникли
vis-à-vis Klavier Й. Штайна; Дитанакласис, або Диталелокланге М. Мюллера;
Doppelflügel І. Плейєля. Хоч кожен з типів клавірного/фортепіанного
ансамблю має власну історію розвитку, що простежується в існуючих
відповідних періодизаціях, проте реальна композиторська творчість доводить
генетичну спорідненість цих явищ.
2. З метою виявлення специфіки ансамблю для двох фортепіано
науковці протиставляють його чотириручному і визначають діалогічність як
одну з типових його рис, вплив концерту та симфонічних жанрів, в тому
числі

й

завдяки

М. Еберлер).

перекладенням

Спостереження

останніх

інших,

(Н. Катонова,

В. Петров,

німецьких,

дослідників

зокрема

(М. Штьольцель, К. Кессельшлегер) доводять, що чотириручні твори мали
концертні та віртуозні ознаки, а розвиток кожної з партій сприяв залученню
прийому

діалогу

як

органічної

компоненти

будь-якого

сумісного

музикування. Всі основні типи викладу були сформовані у чотириручному
дуеті, що свідчить про генетичну спорідненість обох видів фортепіанного
ансамблю. Перелік складових дворояльного ансамблю виявив його зв’язок з
поетикою гри, яка в умовах тембрової тотожності інструментів визначає
жанрову своєрідність цього явища, його виокремленість із низки інших
ансамблевих утворень.
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РОЗДІЛ 2
АНСАМБЛЬ ДЛЯ ДВОХ ФОРТЕПІАНО
В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
ХХ СТОЛІТТЯ
ХХ століття увійшло в історію музичної культури як час радикальних
змін. Різновекторність спрямувань композиторської думки – «розрив» з
традицією, бажання вирватися з полону усталених уявлень, з одного боку, та
занурення в минуле, як професійне, так і народне, з другого; свідома відмова
від лексикону, що склався, граничне абстрагування образності від емоційного
досвіду та, навпаки, тяжіння до її конкретизації за допомогою вербалізації
змісту – визначила калейдоскопічну строкатість художніх явищ, гострість
стильових контрастів, множинність індивідуальних підходів до втілення
духовних проблем сучасності. Ця ситуація обумовлює різні шляхи осмислення
існуючої спадщини, не обмежуючи дослідника у виборі характерних тенденцій,
зразків, цілей та методів її вивчення. З цієї точки зору музика ХХ століття
демонструє свою невичерпність та відкритість для узагальнень різних рівнів:
композиторської творчості, індивідуального стилю, техніки письма, взаємодії з
традицією, жанрових перетворень тощо. В даному розділі розглядаються твори
для двох фортепіано, які по-своєму відбивають фольклорну та неокласичну
тенденції в музичній практиці минулого століття.
2.1 Взаємодія професійного та фольклорного в творах
для дворояльного ансамблю
Фольклорний напрямок став одним зі стійких явищ у музиці ХХ століття,
породивши множинність підходів до реалізації взаємодії професійного й
народного. Суперечливість музичних процесів у цілому: співіснування
академічної та «сучасницької» ліній, радикальне оновлення технік письма,
розширення фольклорних витоків за рахунок інонаціональних культур,
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індивідуалізація художньо-естетичних принципів тощо, визначили вектор його
розвитку. Це стимулювало музикознавчу думку до осмислення зрушень, що
відбулися у творчій свідомості, та сприяло появі низки наукових концепцій. На
межі 70-80-х років побачили світ два дослідження – І. Земцовського [70] та
Г. Головінського [46]. В їх назвах фігурують однакові слова, місцеположення
яких розставляє смислові акценти й дозволяє зрозуміти авторські позиції
відносно заявленої проблематики. «При підході до неї, – пише І. Земцовський, –
виникають складності й індивідуального порядку. <…> Що стосується мене
особисто, то в фольклорі я інформований краще й повніше, ніж в області
сучасної музики» [70, с. 7]. Навпаки, Г. Головінський вважає за мету
«виявлення тих нових принципів підходу до фольклору, які зародились й
отримали розвиток у музиці ХХ століття» [46, с. 4]. В основу міркувань обох
вчених покладено тезу про самостійність систем професійної музики та
фольклору. На думку І. Земцовського, «взаємовідносини з фольклором – це
завжди діалог поетик: індивідуальної та народної» [70, с. 16]; завдяки цьому
одним із найбільш плідних методів роботи з фольклором автор вважає
переінтонування. Г. Головінський у своїх міркуваннях йде далі та крок за
кроком обґрунтовує відмінності цих систем, відзначаючи неминучість змін,
«коли твір (або його елемент), народжений в рамках даної системи (мається на
увазі фольклор – І. С.), переноситься до іншої системи» [46, с. 50].
Узагальнивши завоювання композиторів ХІХ століття, вчений зупиняється
більш детально на творчості трьох колосів музики перших десятиліть минулого
сторіччя – К. Дебюссі, І. Стравінського, Б. Бартока. Серед теоретичних
постулатів Г. Головінського, що зберігають пізнавальну цінність, відзначимо
поетапні

форми

освоєння

фольклору

–

запозичення,

узагальнення,

трансформація, та форми його втілення – відтворення та привласнення.
Не заглиблюючись у фольклорну проблематику, яка на сьогоднішній день
існує як самостійна дослідницька царина, підкреслимо, що різнобарв’я зразків,
нерідко демонструючи принципову новизну роботи з фольклором, сприяло
виникненню відмінної термінології. Закріпившись за різними художніми

72

результатами, вона до певної міри не відповідала логіці послідовного розвитку
музичних подій у ХХ столітті через свою ретроспективність і фіксувала
конкретно-тимчасове втілення нового погляду на фольклор. Ситуація, що
склалася, пояснює прагнення Г. Григор’євої уточнити існуючі поняття [56].
Автор виділяє три найбільш часто використовуваних терміни: «нова
фольклорна хвиля», «неофольклоризм» і «фольклорний напрямок» [там само,
с. 65-66]. Нагадаємо, що перший з них – «нова фольклорна хвиля» – було
введено в науковий побут Л. Хрістіансен у зв’язку з перетворенням
фольклорних

елементів

у

сучасне

звукове

середовище

50-60-х

років

ХХ століття [213]. В контексті своїх міркувань музикознавець з посиланням на
книгу Х. Штуккеншмідта згадує про неофольклоризм початку століття [там
само, с. 199, виноска]. Цінною постає характеристика цього явища, про яке не
має згадувань у відомих енциклопедичних виданнях [5; 127; 128; 225;].
Л. Хрістіансен пише: «“Осучаснення” архаїки знаходило відображення в опорі
конструктивної

основи

творів

на

короткі

поспівки-“розсади”

(термін

Б. М. Ярустовського)1 та варварській енергїї ритму, що динамізував їх
звучання. Типова особливість неофольклориської мелодії – її синтетичний
характер, пов’язаний з активним проникненням в кантилену речитативних та
інструментальних елементів» [213, с. 200, виноска]. Більш детальним та
розгорнутим
підручника

стало
«Історія

визначення
зарубіжної

неофольклоризму
музики»,

в

шостому

опублікованому

випуску

майже

три

десятиліття потому. В ньому читаємо: «Суть цієї течії – використання, в деяких
випадках і відкриття, найдавніших верств фольклору (перш за все обрядового)
й фольклору географічно важкодоступних, глухих кутків, а головне, те, що
народний музичний матеріал не підкоряється мажоро-мінору та іншим
принципам європейської професійної музики: із самого цього матеріалу
виводяться нові принципи – голосоведіння, фактури, інструменталізму тощо,
причому цитування, яке раніше було нормою, поступається місцем вільному

1

Термін виник у зв’язку з особливостями мелодичного письма І. Стравінського і передбачає використання
групи «коротких поспівок, без чітко оформленої та завершеної тематичної думки» [229, с. 297].
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комбінуванню фольклорних елементів. Звідси і сама назва напрямку, що
включає префікс “нео”, котрий вказує на якісну новизну течії у порівнянні з
попередньою добою романтизму» [73, с. 11]. Останнє уточнення протилежне
позиції Г. Григор’євої. На думку вченого, «нео» в даному випадку не означає,
на противагу, наприклад, «неокласицизму», апеляції до стильових моделей
минулого, навпаки, неофольклоризм «не так явно спирається на досягнення
попереднього часу, його жанрову та образно-стильову сферу» [56, с. 65].
Виходячи з цього, автор вважає доречнішим використовувати цей термін по
відношенню до відповідних художніх зразків другої половини ХХ століття,
оскільки вони демонструють опору «на систему музичних засобів, форм та
жанрів класиків “нового часу”» [там само, с. 66]. Такий підхід аргументує
оцінку Г. Григор’євою терміна «нова фольклорна хвиля» як історично
обмеженого, фіксуючого лише часове протистояння цього стильового напрямку
радикальним новаціям. Не менш чітку позицію займає Г. Григор’єва по
відношенню до поняття «фольклорний напрямок», котре в суперечливій
панорамі музики ХХ століття дозволяло провести своєрідну межу між
«фольклорним» та «неофольклорним». Заявлені вченим погляди визначили
зміст одного з підрозділів книги «Музика ХХ століття: від авангарду до
постмодернізму», де розкривається специфіка синтезування фольклорних
елементів з новою звуковою матерією [42, с. 128–160]. «Передумовою подібної
асиміляції, – пишуть автори, – стала спільність низки характеристик, які
притаманні обом системам: зокрема, мотивно-поспівна структура тематизму,
опора на техніку мікромотивної комбінаторики, варіантність (варіаційність) як
принцип побудови форми» [там само, с. 150].
Позначені принципи виявляють ігрову природу взаємодій, що набувають
в умовах фортепіанного ансамблю різного вигляду1. Не менш важливим
уявляється й розуміння як гнучкості процесів в межах конкретних музичних
зразків, так і відбиття різних закономірностей, які не дозволяють однозначно
віднести їх до тієї чи іншою стильової тенденції. Тому в дисертаційному
1

Втілення фольклорних мотивів у творах для двох фортепіано розглянуто в статті автора дисертації [174].
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дослідженні будуть використовуватися такі поняття, як «фольклорність» та
«неофольклоризм». Під першим розуміється цитування народного матеріалу з
опорою на методи роботи з ним, що склалися; під другим – залучення
характерних

для

фольклорного

мислення

ладових,

тематичних,

метроритмічних структур, варіантно-варіаційних прийомів розвитку, котрі
визивають асоціації або з винаходами початку ХХ століття, або з їх
перетворенням в умовах нового звукового середовища й новітніх технік
письма, незалежно від залучення першоджерела або відмови від цитування.
Такий погляд на взаємодію професійного та фольклорного в композиторській
практиці минулого століття дає ключ до розуміння процесів, віддзеркалених у
різноманітних за жанровим рішенням дворояльних ансамблях, та обумовлює
вибір творів для цього підрозділу.
Жанрове найменування, яке литовський композитор Стасіса Вайнюнас
надає своєму твору – «Рапсодія для двох фортепіано з оркестром» [31], –
прогнозує

композиційно-драматургічну

народнопісенними

джерелами

зумовив

концепцію1.
його

Зв’язок

життєвість

у

жанру

з

контексті

неофольклорних стильових тенденцій XX століття та пояснює характер
тематизму в творі литовського композитора. Звернення до народнопісенного
матеріалу було однією зі складових творчого мислення композитора. У
написаному раніше Першому концерті для фортепіано з оркестром Es-dur
(1945) він не тільки використовує інтонації, близькі до народної музики, але й
1

Доцільно нагадати, що рапсодія бере свій початок у Стародавній Греції. Це поняття, як відмічає Дж. Гроув,
означало «виконання старогрецьким співаком-рапсодом <…> уривків з епічних поем Гомера та ін.» [128,
с. 715]. У процесі свого розвитку жанр закріпив за собою статус вільно побудованої композиції героїкоепічного плану. Оповідання про минулі події вплинуло на присутність різнохарактерних, нерідко драматичних
епізодів з використанням автентичних народних мотивів. Відомості про перші вокальні та інструментальні
зразки в професійній музиці у різних джерелах суперечливі. Наприклад, у Музичному словнику Гроува
відзначено, що вперше назву «рапсодія» використав В. Я. Томашек (1774-1850) для шести фортепіанних п’єс,
написаних близько 1803 року [там само]. Іншу інформацію містить Музична енциклопедія під редакцією
Ю. В. Келдиша. Тут першість належить трьом зошитам пісень та фортепіанних п’єс Х. Ф. Шубарта (1739-1791),
датованих 1786 роком [160, стб. 540]. Однак серед ранніх фортепіанних рапсодій (1802) названа п’єса
В. Р. Галленберга (1783-1839). Цінність наведених відомостей підкріплюється тим, що імена В. Я. Томашека з
уточненням опусів та часу створення відповідних фортепіанних п’єс (op. 40, 41, 110, 1813-1814 и 1840) та
Я. В. Воржишека (12 рапсодий op. 1, 1814) [там само] згадуються у зв’язку з закріпленням жанру в музичній
культурі перших десятиріч XIX століття. У цьому контексті у славнозвісних 19 угорських рапсодій та
«Іспанської рапсодії» Ф. Ліста були свої попередники, що дозволило композитору блискуче розкрити образноемоційний потенціал композицій такого роду. З цього часу рапсодія притягувала увагу багатьох композиторів
наступних поколінь, які належали до різних національних культур.
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уводить народну пісню «Вже сонечко сідало» [230, с. 23]. Автор зізнавався в
тому, що, обираючи новаторський шлях, прагнув зберігати зв’язок з
фольклором [230, с. 26]. За спостереженням К. Ясінскаса, це перший зразок в
творчості композитора з численними елементами народної музики, у тому числі
з цитатним матеріалом, а саме сутартіне «Чібі рібі козел» [230, с. 27]. Однак сам
композитор не вказував на запозичення фольклорного матеріалу1. «Рапсодія»
С. Вайнюнаса написана 1947 року та являє собою сплав двох жанрів – власне
рапсодії та концерту. Жанр, який стоїть у заголовку, визначає драматичне
розгортання подій, наявність різнохарактерних епізодів, повільної преамбули.
Концертні властивості обумовлені виконавським складом – два піаніста в ролі
солістів та оркестр. З цим пов’язані ідея змагальності, яка реалізується не
тільки у співвідношенні сольних партій, але й між солістами та оркестром,
активізація майже усього арсеналу технічних прийомів, використання
каденційного висловлювання, масштабні кульмінаційні зони, тобто ігрова
логіка в її найбільш явному відбитті. Об’єднуючим фактором для двох жанрів у
цьому випадку стають ознаки циклічності в одночастинній композиції, що
підтверджується розділами Andante mosso та Scherzando vivo, які передбачають
зміну змістовно-ігрових модусів.
Запозичений матеріал С. Вайнюнас притримує для основної теми Allegro
non troppo, але жанрово-стилістична своєрідність «Рапсодії» заявлена уже у
вступі, де визначаються принципи темоутворення та методи розвитку
тематизму. Інтонаційним джерелом обох розділів вступу (Molto sostenuto) є
секундова інтонація, тривале обігравання котрої підкреслює її архаїчне

1

Нагадаємо, що сутартіне є зразком литовського пісенного багатоголосся, для якого притаманні вузький
діапазон, рух паралельними секундами, синкопований ритм; сутартінес могли супроводжувати танці [225,
с. 497]. За думкою К. Ясінскаса, хоча цей жанр в оригінальній формі майже зник, литовські митці охоче
звертаються до нього як до тематичної основи для своїх різних творів [230, с. 18]. Інакше кажучи,
народнопісенний матеріал був засобом виявлення національної специфіки литовської музики, що
підтверджується досвідом становлення і розвитку інших національних культур, та водночас звільнення від
типізованих тематичних прийомів класичного мистецтва. Шлях в цьому напрямку, як відомо, був відкритий
славетною «Весною священною» І. Стравінського, яка здійснила злам у творчій свідомості початку століття:
архаїчні поспівки, змінна акцентика, ритмічна остинатність, поліладовість, фактурно-гармонічний комплекс як
засіб темо- і формоутворення.
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походження. Таке сприйняття посилюється ритмічним оформленням, вільним
від норм класичної, такто-метричної акцентики. Зворотний пунктирний ритм,
синкопи,

акценти

на

слабких

долях

такту

нагадують

про

здобуття

неофольклорного періоду І. Стравінського та засоби звільнення від традиції в
атональних творах А. Шенберга. Зберігаючи секундовий зворот як ключовий
мотив вступу, композитор по-різному вирішує два його розділи. В першому
архаїчність

звучання

посилюється

квінтово-тритоновими

поспівками

ангемітонного типу. Цей комплекс тем, що варіюється інтонаційно, ритмічно,
темброво, створює світлу жанрово-пасторальну замальовку, де кульмінацією
стає ажурне арпеджіо каденційного плану в партії Piano II, яке охоплює майже
увесь звуковий простір інструменту. Другий розділ вступу підхоплює
інтонаційні ідеї, що викладалися раніше, збагачуючи їх новим тематичним
матеріалом. Тут з’являється співуча експресивна мелодія у струнних, викладена
в дусі імітаційних перекликань. Завдяки цьому секундовий «стрижень»
усвідомлюється як породжуюча модель для усіх наступних новоутворювань,
при цьому композитор не відмовляється від фольклорного колориту,
виявляючи його за допомогою різних засобів: стислість мотивів, «заклинальні»
зворотнопунктирні

тритоново-квінтові

ходи,

тривалі

педалі

духових,

сутінковий колорит con sordino. Увінчує цей розділ та вступ у цілому низхідна
фігурація у партії Piano I, що завмирає на ritenuto morendo. Незважаючи на явне
членування своєрідного «прологу», який нагадує перебирання струн рапсодом
перед розповіддю легендарної історії, він мислиться композитором у вигляді
єдиної хвилі, оскільки імпровізація Piano II стає підсумком поступового
розгортання тематизму знизу вгору від pp до f з наступним спадом гучності,
дімінуванням та згортанням звукового простору в кінці. У вступі заявляє про
себе

рівноправність

обох

партій,

що

дозволяє

композитору

вільно

перерозподіляти тематичний матеріал та розвертати ігрове поле у двох
проекціях: власно між солістами та їх взаємодією з оркестром.
У подальшому розвиваються та варіюються тематичні ідеї у різних
образно-емоційних умовах, зберігаючи генетичну спорідненість з усіма
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інтонаційними зворотами, які експонувалися раніше. Як уже відзначалося,
Allegro non troppo відкривається фольклорною цитатою в каденційному викладі
двох солістів. Автор підкреслює діалогічну природу ансамблю, зіставляючи
пісенно-танцювальні фрази в різних регістрах, висотних позиціях, в умовах
кварто-тритонових та секундових сполучень. Каденційний період (17 тактів)
підкоряється логіці просування до кульмінації та завершується сумісним
каскадом октав, що охоплює майже увесь звуковий діапазон фортепіано. Для
посилення динамізму С. Вайнюнас використовує прийом дроблення, згідно з
яким після навперемінного викладу теми її варіантний розвиток стискується
вдвічі, що прискорює пульс реплік солістів. Вже на першому етапі роботи з
цитатою автор демонструє загальні принципи варіювання: темброве (так, тема у
Piano II проводиться в басовому регістрі, у Piano I – скрипковому),
звуковисотне, зі зміною ритмо-інтонаційних структур, тобто шляхом створення
варіантів наспіву. Ігровий діалог в цьому розділі розгортається між двома
солістами, які спершу позиціонують один одному, а в подальшому поділяють
цитатний матеріал між собою, зливаючись у загальному кульмінаційному русі.
Вкажемо на ускладнення діатоніки сутартіне іншими голосами фактури, які
загострюють звучання хроматикою низхідних зворотів та педаллю верхнього
голосу, що створює тритонові або секундові сполучення.
Наступний виклад тематичного матеріалу, відзначений варіантноваріаційним оновленням, підтверджує орієнтацію композитора на жанр
концерту, оскільки тема сутартіне доручається оркестру, котрий по-своєму
відбиває інструментальний діалог. В той час як струнні пов’язані з розвитком
основної теми, дерев’яні духові створюють рельєфний контрапункт, обіграючи
у різних ритмічних варіантах хроматизовані мотиви з басового голосу
цитатного комплексу, котрі набувають сенсу самостійних тематичних структур
та в різних напрямках, ритмічному оформленні, тембрах, фактурному контексті
забезпечують просування музичних подій. Водночас у партії дерев’яних
духових експонуються нові тематичні утворення, що визначатимуть вигляд
наступного фазису композиції (ц. 3–2 т.). Тепер в гру вступає мідь, відтіняючи
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змагання солістів, які або обмінюються репліками, або зливаються у
могутньому спільному звучанні. Показово використання імітаційної техніки як
способу динамізації драматургічного процесу, причому в партіях двох
фортепіано канонічно віддзеркалюються всі голоси фактурно-тематичного
комплексу на основі ігрової фігури «лунá». В цей процес втягуються майже всі
інструменти оркестру. Завдяки поліфонічній техніці виявляється ігрова природа
«Рапсодії» та інвенторство композиторського мислення, розширяючи уявлення
про зв’язок сучасного мистецтва з бароковою культурою. Танцювальна природа
цитованого оригіналу сприяє активізації руху завдяки досягається прийомом
stretto та завершується могутньою кульмінацією Maestoso.
Поява нового тембру арфи з характерними арпеджіо свідчить про перехід у
нову образну сферу – Tranquillo, яка пов’язана з живописно-зображальним
началом. Обидва солісти підхоплюють фактурно-гармонічні ідеї арфи,
рухаючись у протилежних напрямках, тим самим створюючи своєрідну
«дзюркотливу» поверхню (pp, dolcissimo). На цьому тлі струнні викладають
варіантно перетворений ліричний мотив, який виростає з тематизму мідних
духових (ц. 3, a tempo).
Відповідно до рапсодичної природи твору цей фрагмент є зв’язкоюпереходом до нового етапу розповіді; з точки зору концертної композиції він
замикає кульмінацію та позначає спад хвилі. Репризне проведення цитованого
матеріалу, що доручається соло англійського ріжка, знаменує собою репризу
умовно першої частини у концертній формі «Рапсодії». Poco meno mosso
позначене рисами синтезування попередніх ідей: основна тема дана в
ритмічному варіанті; з матеріалу вступу та закінчення середини задіяні
арпеджіо у арфи, каденційні висловлювання двох солістів на тлі утриманих
педалей дерев’яних духових інструментів, акордова техніка в партії Piano II, що
перекликається з фактурою викладення в середньому розділі та генеральною
кульмінацією (Maestoso), варійовані мотиви з першого розділу вступу. Іншими
словами, композитор комбінує вже раніше апробовані тематичні комплекси,
підкріплюючи тим самим дію ігрової логіки. В той же час С. Вайнюнас зберігає
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принцип оркестрових перегукувань, вільно трактує композицію, поступово
знімає оркестрові групи, висуваючи на перший план розгорнуту каденцію двох
солістів. Вона визріває поступово з розділу Molto rubato, quasi Fantasia, який
переключає «розповідь» в інший емоційний стан. Через те, що основна тема
короткочасно з’являється на початку Poco meno mosso, виникає ефект нового
етапу драматургічного розвитку з оновленням тематичних ідей. Але якщо
танцювальна формула у партіях кларнетів і фаготів усе ж таки нагадує
попередні звукообрази, то партії фортепіано мають самостійний тематизм із
розподілом функцій на соло та акомпанемент.
Чітко окреслена діалогічна форма висловлювання в Molto rubato при
наявності трьох тематичних планів дозволяє говорити про ігрову ситуацію
«непорозуміння». Вона знаходить вихід в розгорнутій сумісній каденції
солістів, які мовби поступово знаходять «загальну мову». Завершується quasi
Fantasia імпровізованими руладами в партіях фортепіано та нагадуванням
низхідних хроматичних ходів в ритмічному збільшенні в партії дерев’яних
духових. Довгі педалі, зміна реплік оркестру та солістів сприяють розрідженню
фактури й затуханню посткульмінаційної фази, підготовлюючи новий розділ
«Рапсодії» – Andante mosso. Як бачимо, пісенно-танцювальне фольклорне
джерело сприяє виникненню так званого «продовжуваного тематизму» (термін
С. Слонімського) та динаміці розгортання музичних подій, котрі в умовно
першій частині (Allegro non troppo) завершуються двома кульмінаціями: перша
з них (Maestoso) відтворена tutti та стверджує на ff тему струнних з другого
розділу вступу. Викликає інтерес те, що композитор розташовує її у
дзеркально-відбитій точці «золотого перетину», яка, по суті, замикає розвиток
усього попереднього матеріалу. В цьому сенсі Poco meno mosso з її потужною
другою кульмінацією у партіях фортепіано, які грають соло, сприймається
розгорнутою кодою, що стверджує концертні ознаки «Рапсодії».
Мініатюрне Andante mosso, чия семантика пов’язана з повільними
частинами жанру концерту (не випадково композитор виокремлює його
тонально, виставляючи знаки H-dur), являє собою зразок органічного
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обігравання

тембрових

можливостей

інструментального

складу.

Це

підкріплюється експонуванням ліричної теми в партії віолончелей у супроводі
решти інструментів струнної групи, приєднанням до процесу в подальшому
Piano II (pp, dolcissimo, прозорої дрібної техніки). Нова хвиля тематичного
розвитку вибудовується у вигляді канонічної імітації, в якій тон задає Piano I;
його початкову репліку підхоплюють струнні, котрих дублюють низькі
дерев’яні духові та Piano II, внаслідок чого фактура ущільнюється, досягаючи
кульмінації. Стримана лірика основної теми тут набуває рис романтичного
схвильованого висловлювання завдяки тріольній фактурі середнього голосу в
партіях обох роялів. Посткульмінаційне спадання, в якому провідну роль
відіграють солісти, підводить до невеликої репризи-коди, де основна тема
повертається в струнну групу (скрипки, альти), солістам доручається
гармонічний супровід, доповнений відлунням тріольного тематизму з середини.
У цілому вибудовується куплетно-варіаційна композиція, новизна розділів якої
пов’язана з фактурно-гармонічним й тембровим збагаченням.
Scherzando vivo за образним наповненням та драматургічною функцією
відповідає фінальним частинам інструментальних концертів. Цей розділ
масштабніший за попередні, різноплановий за тематизмом та вирізняється
пануванням фортепіанних партій у музичному процесі. З огляду на це, тут у
повній мірі виявлений зв’язок «Рапсодії» з концертним жанром, оскільки
тематизм партій солістів відзначений блискучою віртуозністю, розмаїттям
фактурних прийомів та ігрових ситуацій. Велика роль належить спільній грі,
каденційним фрагментам, техніці переймання музичного матеріалу. На цьому
тлі контрастніше сприймаються елементи діалогічності та змагальності. Вони
заявлені на початку Scherzando vivo у послідовному каскаді двох фортепіано,
які по черзі відповідають основній темі оркестру. Завдяки цьому перекидається
арка до вступу «Рапсодії» та стверджується ідея рівноправності обох солістів.
Не випадково композитор доручає їм самостійну тему, яка несе на собі відбиток
фольклорних утворень (вузький діапазон, повторність та варіантність мотивів).
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Спочатку ігрова ситуація заявляє про себе у контрапункті двох
різнохарактерних тем: тематизм оркестру базується на низхідній хроматичній
послідовності в межах малої терції, приправленої у партії дерев’яних духових
витонченими форшлагами. Тиха динаміка, pizzicato струнних, витримані педалі
гобоїв та фаготів, дзвончаста фоніка трикутника вносять елементи пейзажності.
Контрастом звучить чітко ритмізована, жвава танцювальна тема в партії
солістів. Кожна з тем розвивається згідно з власною логікою – оркестрова
поступово затихає (diminuendo), навпаки, фортепіанна крещендує та надає
поштовх для розгорнутої каденції, в котрій після багаторазового обігравання у
перегуках схожих зворотів обидві партії зливаються в арпеджовано-пасажному
русі, звільняючи ситуацію «спільної гри» від будь-яких регламентацій. Отже,
тема сутартіне з’явиться лише в масштабному заключному розділі всієї
«Рапсодії», що дозволяє тлумачити його як репризу твору. Тут цитата також
варіюється за допомогою тембрової колористики, зміни деяких інтервальних
структур, ритмічному загостренні (ц. 21). Композитор використовує не лише
імітаційну техніку, але й такі симфонічні методи розвитку як секвенціювання,
мотивна розробка. Таким чином, в роботі з фольклорним тематизмом
С. Вайнюнас додержується традиційних методів розвитку. Це дозволяє оцінити
композиторські прагнення в безпосередніх зв’язках із фольклорним напрямком
в музиці першої половини ХХ століття. Однак, автор не залишився байдужим
до неофольклориських винаходів І. Стравінського та Б. Бартока. Мається на
увазі створення тематизму на підґрунті невеличких за обсягом мотивів та
окремих інтервальних структур, які розгортаються шляхом варіантної
повторності,

тембрового

забарвлення,

зміни

метричної

акцентики

та

нерегулярної ритміки (посилення останньої долі в розмірі 3/4, синкопи,
мінливість метру тощо). Названі особливості притаманні вже вступу
«Рапсодії», де в обох його розділах з’являються оригінальні тематичні
утворення,

які

нагадують

народнопісенні

архаїчні

наспіви.

Вони

співвідносяться на зразок типової для фольклору жанрової пари «танець –
пісня». В подальшому ритмічний танцювальний наспів визначить моторні
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фігури в тематичному розвитку постійно оновлюваного матеріалу та одержує
статус

самостійної

розгорнутої

теми

в

Scherzando;

ліричний

наспів

використовується майстром в кульмінації Maestoso, відтіняючи грайливий
характер сутартіне, а також постає в каноні двох фортепіано у Sostenuto
(ц. 20+5 т.). «Рапсодія» окрім названих тем містить велику кількість похідних
мотивів, за допомогою котрих розгортається пісенно-танцювальна композиція з
характерним численним обіграванням ритмо-інтонаційних структур. Виявлені
закономірності дозволяють говорити про те, що «Рапсодія для двох фортепіано
з оркестром» С. Вайнюнаса узагальнює різноманітний досвід романтичної та
сучасної музичної культури, розкриваючи можливості гри як інструменту
реалізації синтезуючих властивостей творчої свідомості ХХ століття.
Фольклорність знайшла втілення й в такому концептуальному жанрі, як
соната, котра однаково виявила сприйнятливість на новому витку історичного
розвитку і до народнопісенного цитатного матеріалу, і до жанрової дифузії.
Одним із таких прикладів є Соната № 2 для двох фортепіано (1986) [30]
російського композитора українського походження Юрія Буцка (1938–2015),
яка, за визначенням автора, написана у формі варіацій на латиську пісенну тему
«За озером білі берези». Подвійне жанрове найменування твору підкреслює, з
одного боку, тісний зв’язок із класичною традицією, оскільки варіаційний цикл
нерідко залучався до сонатного жанру, з другого боку, – вказує на наявність
інтенсивного розвитку тематичних утворень, контрастних звукообразів,
досягнення нової якості внаслідок трансформації семантичних сфер. Показовим
є розширення масштабів варіацій та нагадування окремих зворотів теми,
нерідко варійованих різними засобами музичної виразності. Динаміка розвитку
сприяє внутрішньому об’єднанню декількох варіацій у мініцикл. Такими
постають варіації № 8, 9, які об’єднані тонально (вихідний g-moll), фактурним
викладом партії Piano I, що нагадує типові формули скрипкової літератури,
ремаркою у варіації № 9 a tempo, яка сприймається необхідністю встановлення
Allegro risoluto попередньої варіації після її закінчення на витриманій ферматі.
Споріднені вони також деякими деталями заключних фазисів, котрі відзначені
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звивистим мелодичним малюнком (ходи на широкі, такі, що перевищують
октаву, інтервали на тлі гармонічної педалі), у прямому (варіація № 8) та
зворотному русі (варіація № 9). З огляду на наявність епізоду Esaltato та його
повторення у дев’ятій варіації, складається три-п’ятичастинна форма на
макрорівні. Указані процеси вносять не тільки контраст у загальну панораму
варіаційного циклу, а й виступають показниками динамічного перетворення
народнопісенного тематизму. Фортепіанна фактура поступово збагачується
широким використанням акордів, рухом подвійних нот, тремоло, quasi
імпровізаційними фіоритурами. Водночас досвід варіаційного жанру тут
нерідко домінує, пояснюючи появу так званих характерних варіацій, які були
притаманні варіаційним циклам композиторів-романтиків. Так, у варіації № 5
(Sostenuto, dolce, ц. 27) партія Piano I імітує гру на мандоліні (Quasi Mandolina).
Варіація № 6 позначена Orientalia та має створювати таємничий настрій.
Наступна, № 7, відбиває ознаки інструментального речитативу в поєднанні з
примхливістю капричіозного висловлювання.
Активність композиторської позиції в підході до фольклорного джерела
стає очевидною в порівнянні з викладом запозиченої теми на початку Сонати.
Латиська пісня близька за побудовою та складом інтонацій до багатьох
фольклорних наспівів: стислий амбітус мелодичного рельєфу, змінність метра,
трихордні та тетрахордні звороти. Її експозиція доручена Piano II без будьякого супроводу. Такий прийом нагадує народнопісенну традицію співу, коли
заспівач починає наспів, а інші його підхоплюють. Друге проведення
запозиченого мотиву належить Piano I, якого його партнер підтримує також
одноголосним контрапунктом по звуках функціональних опор G-dur. Внаслідок
цього друге проведення постає як варіація на фольклорну пісню.
Отже, Соната № 2 Ю. Буцка – це розгорнута композиція з 12 варіацій, у
якій на макрорівні наявні риси тричастинності. Так, умовно перший розділ
включає тему та чотири варіації, де добре прослуховуються інтонації вихідної
теми, кожна з яких набуває самостійного розвитку, але ясно виокремлюється із
загального контексту. Такого ефекту композитор досягає завдяки провідній
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ролі

партії

Piano I.

Партнер

створює

гармонічно-фактурну

або

характеристичну, як, наприклад, у варіації № 2, підтримку. Бурдоннофоршлаговий фон в останній нагадує звучання волинки з бубном, що прогнозує
появу низки характеристичних варіацій у центральному розділі. У першому
розділі експонується й принцип збільшення кожної наступної з варіацій,
сприяючи динамізації загального тематичного розвитку. На цьому тлі поява
стислої варіації № 4 з проведенням варіанта теми в повному обсязі
сприймається як своєрідна реприза умовно першої частини. Узагальнюючи
спостереження над внутрішніми її процесами, підкреслимо, що композитор
віддає данину традиційним методам роботи з цитатою фольклорного напрямку.
Зауважимо, що в музиці ХХ століття вони використовуються зазвичай у
контексті розширеної 12-тонової тональності.
Цілеспрямованому руху в Сонаті сприяє прийом attacca, за допомогою
якого не тільки долається роз’єднаність варіацій між собою, а й посилюється
образно-семантичний контраст між ними. Варіації №№ 5 – 9 найбільш
розгорнуті в циклі та нерідко, як вказувалося, містять внутрішній контраст,
завдяки чому ключові мотиви теми чи то розчиняються в жанрово забарвленій
фактурі, чи то постають у новому образному вигляді. Зазначимо, що в
центральній частині Сонати партії двох фортепіано обмінюються функціями:
носієм рельєфного тематизму стає Piano II, жанрово виразний супровід створює
Piano I. Не менш цікавим є посилення елементів імпровізаційності, яка
прищеплює додаткові деталі до того чи іншого звукообразу. Досягнувши
яскравої кульмінації в парних варіаціях (№№ 8 – 9), композитор поступово
згортає тематизм та ритмічний рух і виставляє наприкінці знак фермати. Більш
того, варіація № 10 із позначкою a tempo, cantabile створює арку до варіації
№ 1, починається з четвертної паузи та викладу варіанта теми в ритмічному
збільшенні у сольному вислові Piano II. Це сигналізує про початок репризного
розділу, який охоплює останні три варіації. Фактурно-гармонічне варіювання
теми та її окремих зворотів із загостренням вертикальних сполучень та
широким

використанням

можливостей

12-тонового

простору,

виразні
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контрапункти в партії Piano I, відзначені мінливістю різноманітних тріольних
структур, незважаючи на наявність кульмінаційних сплесків, – зберігають
домінування діалогічних реплік, комплементарності у співвідношенні партій.
Остання варіація (№ 12) сприймається кодою, бо їй передує tenuto та
позначка люфту. Починається вона стретою одного з мотивів фольклорної теми
в партії Piano I на фоні гармонічної педалі cis-moll у Piano II. Надалі стретний
рух охоплює партії обох виконавців, приводячи до викладу теми у середньому
голосі партії Piano I (за ремаркою композитора) в супроводі мелодичної лінії,
що у вигляді вгнутої дуги заповнює майже весь 12-тоновий простір, в той час
як в партії Piano II витримується тризвук Cis-dur. Звертає на себе увагу
взаємодія різних за часом тривалостей, що дозволяє композитору, з одного
боку, створити масштабне звучання, з іншого, – збагатити звукові гармонічні
«колони» комплементарним рухом контрапунктуючих голосів з елементами
імітаційних перегуків та перехвату інтонаційної ініціативи. Цей процес було
започатковано раніше з появою мелодійного руху, який нагадує motto з Сонати
№ 1 для двох фортепіано композитора1 (вар. 10, Piano II, з ц. 65). Емоційне
наповнення цього мотиву змінюється за допомогою його регістрового
положення: від більш просвітленого до сутінкового в глибоких басах. В варіації
№ 10 з’являється апробований у Сонаті № 1 семантико-стилістичний комплекс,
пов’язаний зі звучанням дзвіниці. Поєднуючись з мотивами фольклорної теми,
він визначає тематичний матеріал варіації № 11, яка завершується епізод Stretto
з позначкою композитора quasi campanelli. Остання варіація, повертаючи на
авансцену музичних подій провідну тему, не стає традиційним апофеозним
завершенням. Натомість, Ю. Буцко після яскравої звучності, загашує та
уповільнює весь музичний процес. Твір закінчується виразовим morendo, що
нагадує про пасторальний характер латиської народної пісні.
Якщо оцінювати Сонату № 2 Ю. Буцка з позицій створення ігрових
ситуацій, то виникає досить самобутня картина. Автор ніби уникає діалогічних
співвідношень між фортепіанними партіями, віддаючи перевагу спільній грі з
1

Аналіз цієї Сонати наведено в підрозділі 2.2 дисертації.
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розподілом рольових функцій. Таке ставлення до ансамблістів не тільки
нівелює змагальний характер дуету, а й висуває особливі вимоги до рівня їх
віртуозної

майстерності,

оскільки

виникає

необхідність

ретельної

координованості рухів та відчуття темпоритму кожної фази варіаційного твору.
Доцільно вказати, що Соната № 2 присвячена пам’яті С. Рахманінова, що
впливає на палітру фактурних прийомів, особливо в жанрово-характерних
варіаціях. Обраний підхід до ансамблю композитор порушує індивідуалізацією
тематизму, внаслідок чого ігрові моделі охоплюють не тільки вертикаль, а й
горизонталь. Наприклад, кожна з партій варіації № 1 має свій неповторний
вигляд. В ансамблі вони співвідносяться між собою як виразний мелодійний
рельєф (Piano I) та гармонічний педальний фон (Piano II), уособлюючи ігровий
модус підпорядкованості. Водночас двоголосся в партії Piano I являє собою
своєрідний дует-згоду, в якому кожна лінія претендує на самостійність. При
загальному «педальному» вигляді партії Piano II в ній наявні більш
індивідуалізовані ритмо-інтонаційні фігури (тріоль), що відкривають речення та
окремі мотивні звороти, розвинені голоси фактури, які створюють двоголосся
поліфонічного типу, та власне педальне обрамлення. Отже, тут окреслюється
різноманітне

поле

ігрових

співвідношень,

створюючи

недекларовану

змагальність. У другій половині варіації Ю. Буцко активізує перегук найбільш
характерних мотивів обох партій, посилюючи типові риси фольклорного
гуртового співу.
Зауважимо, що кожна з варіацій по-різному відбиває ігрову логіку, яка
відзначає особливості не тільки тематизму в широкому сенсі цього слова, а й
взаємодію композиторського мислення з існуючою традицією. Ще один модус
гри в Сонаті № 2 пов’язаний з виникаючим діалогом на відстані, коли автор
залучає тематичні комплекси, винайдені в попередньому сонатному опусі. Гра з
власним матеріалом подібна до гри з цитатою або чужим твором, вона
розкриває загальні ігрові властивості творчої свідомості.
Тяжіння до роботи з поспівками, ритмоструктурами, залучення варіантноваріаційних методів розвитку, відхід від ладотонального мислення дозволив
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багатьом композиторам створювати фольклорний настрій поза цитуванням.
Такий опосередкований вплив неофольклоризму знайшов відображення в
«Диптиху для двох фортепіано» [222] українського композитора Людмили
Шукайло (1942 р. н.). Твір був написаний 1980 року, він включає дві програмні
п’єси – «Поляна танцюючих дерев» і «Дощ та райдуга». Якщо у другій п’єсі
повторність мелодико-ритмічних зворотів, репетиційні прийоми, тритоновоквартові співзвуччя підпорядковуються програмному задуму та мають
зображальний характер, то в «Поляні танцюючих дерев» вони відтворюють дух
архаїки первісного звукового середовища. Таке враження посилюється завдяки
секундовим нашаруванням стислих мотивів, вільним переміщуванням по білочорному простору фортепіано, елементам аметричної музики, домінуванню
квартових сполучень, які в сукупності з іншими мелодичними голосами
фактури

утворюють

далеку

від

тональних

уявлень

вертикаль

тощо.

Звукозображальні прийоми – репетиції, glissando, арфоподібні висхідні звороти
– асоціюються зі звучанням сопілки, традиційним закінченням народної пісні
низхідним «зітханням», інструментальними наспівами. Але п’єса Л. Шукайло
ґрунтується

на

оригінальному

тематизмі,

будується

за

принципом

драматургічної хвилі, її крайні розділи вирізняються тихою динамікою, тому
насичення колориту досягається через розширення діапазону та збільшення
кількості голосів фактури. На цьому фоні більш різноманітним сприймається
другий розділ, де композитор використовує широку палітру динамічних засобів
від subito pp до ff.
Як і багато творів для двох фортепіано, «Поляна танцюючих дерев»
містить такі ігрові фігури, котрі підкреслюють змагальні риси ансамблевої
музики. Цьому сприяє діалогізм музичної тканини, що виникає завдяки
численним перегукування

в партіях партнерів. Водночас вони втілюють

співвідношення ведучих партнерів та груп у народному танку, ніби
відтворюючи

поступове

завивання

кола.

Починаючи

п’єсу

в

дусі

чотириголосної фуги (послідовний вступ голосів від низу до верху з
проведенням тризвукової поспівки на різних тонах), композитор далі
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диференціює рольові функції партії кожної з рук. В одних випадках партія
правої руки Piano I виступає солістом, домінуючи над супроводжуючим її
інтервальним комплексом. В інших – автор традиційно розподіляє тематичний
матеріал на «рельєф – фон» в умовах канонічної імітації. На відміну від
прийому інтервальних нашарувань початку твору, в такій ситуації Л. Шукайло
віддає перевагу варіантній повторності знайомих інтонаційних зворотів,
загострюючи принцип концертування. Кожна з партій насичується власними
віртуозними елементами: якщо для рельєфу Piano IІ більш притаманні
репетиції, то мелодика Piano I збагачується октавами у найвищому регістрі.
Таким чином, поряд з варіаційними змінами оновленню схожих за своїм
походженням мелодичних зворотів сприяє регістровий контраст, в чому
бачиться прояв ігрової логіки на рівні засобів музичної виразності. Композитор
демонструє також винахідливість при розподілі домінуючих позицій в
ансамблевому дуеті, причому лише в кульмінації середнього розділу
інтервально-акордовий комплекс у Piano I виокремлений як головна музична
думка, що додає у фоніку дзвончастого колориту. Але здебільшого обидві
партії виступають рівнозначними та обмінюються функціями соло та
акомпанементу. Виразний мелодичний рельєф, виокремлений з загального
контексту

не

стільки

інтонаційним

різнобарв’ям,

скільки

ритмічною

індивідуалізованістю, доручений партії правої руки Piano II, та в основному
звучить в басовому регістрі. Найбільш диференційовані партії у тематичному
відношенні у заключному, третьому розділі п’єси. Лише візуально вони можуть
трактуватися як фон і рельєф, тому що кожен з комплексів несе своє емоційнозмістовне

навантаження.

Зокрема,

дзюркотливі

перебирання,

зворотні

пунктировані фігури у Piano II посилюють живописно-танцювальні асоціації,
підкреслюючи скерцозно-ігрову стилістику інтервальних зворотів, які ніби
пританцьовують. Підкреслюючи рівноправність учасників дуету, композитор
передоручає їм тематизм та завершує п’єсу ефектним зльотом по звуках гами
Fis-dur (Piano II), залишаючи його без фінального тону. Таке інтонаційне
рішення виявляє приховану енергію для наступного дійства, яке залишається за
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межами цього малюнку. Персоніфікація картин природи має коріння в давнині
та закріпилася у народних традиціях та обрядах. Тому обране Л. Шукайло коло
музичних засобів сприяє відтворенню яскравої жанрово-фольклорної сценки.
Фольклорні паралелі, які виникають в пасторальній за настроєм п’єсі
«Поляна танцюючих дерев», стають очевидними на тлі другої частини
«Диптиха» – «Дощ та райдуга». Тут музична тканина, відповідно до заявленого
звукообразу, охоплює весь хроматичний простір, «розкидана» по всьому
регістровому діапазону, поступово насичується октавами та акордами, рясніє
ламаними пасажами та зустрічним рухом. Це не позбавляє п’єсу ігрового
начала, що програмується, насамперед, її програмною назвою (гра води та
світлових фарб). На відміну від деякої «одностайності» партій першої п’єси, тут
вони відверто змагаються, тому що кожний з образів індивідуалізований
тематично та утримується протягом усієї другої частини. Л. Шукайло
спирається на попередній досвід втілення цих образних сфер, що пояснюється
необхідністю створення знайомої картини. Так, дощик зображується за
допомогою скерцозної стилістики, загостреної акцентики, яка посилена
аметричністю структур, варіатно-остінатною повторністю. У процесі розвитку
цей комплекс збагачується репетиціями, форшлагами, групето, більш щільною
фактурою тощо. Навпаки, райдуга розквітчається в арабесках біло-чорних
пасажів, трелеподібних фігурах, барвистих арпеджіо, в каскадах спадаючих та
злітаючих фіоритур. Охарактеризовані засоби музичної виразності надані в
сукупності зі швидким темпом, рухливою динамікою, прийомом subito
контрасту. Не уникає композитор також конкретизації нових образів в своєму
прагненні

до

візуалізації

музики.

Зокрема,

середні

розділи

трьох-

п’ятичастинної форми пов’язані, згідно початковій ремарці автора, з
шелестінням листя. Відповідно до загального задуму новий образ заявлено в
тихій звучності, в домінуванні світлих тонів (здебільшого скрипковий ключ).
З’являючись вдруге, він несе в собі заряд стихії, що розігралася, зображеної
потужними октавами, глибокими басовими опорами, акордовою фактурою,
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заповненням усієї клавіатури, динамікою ff. Резюмує пейзажний ескіз ефектна
кода зі ствердженням заявлених у назвах п’єси ключових образів.
У реалізації художнього задуму Л. Шукайло застосовує усі ресурси
фортепіанного ансамблю: контрастні співставлення, дубліровки, імітаційні
перегукування, диференціацію партій, обмін рольовими функціями та ін.
Головна складність при виконанні цієї музики пов’язана з мінливим метром,
поліритмією, необхідністю координованості акцентів, точним сполученням
скерцозної стилістики з ажурними пасажами в ситуації дії різноманітних
образних планів. Не звертаючись до цитування, автор відтворює колорит
фольклору, його образність, стилістику, ігрове начало, яке заявляє про себе в
комбінуванні та варіюванні вихідних інтонаційно-ритмічних структур.
Про ігрові грані творчого мислення ХХ століття свідчить Соната для
двох фортепіано [193] одного з «пророків» нового відношення до фольклору –
російського композитора Ігоря Стравінського. Вона була написана 1944 року
та є підсумком попередніх етапів творчого шляху композитора, відзначених, як
відомо, несподіваною зміною художньо-стильових орієнтирів. Про сполучення
в цьому творі різностильових якостей, своєрідної рефлексії автора на власні
здобутки дозволяє говорити невеликий коментар, що містить монографія
С. Савенко.

Музикознавець

констатує

камерність

масштабів

циклу,

«сонатинність» фактури, з одного боку, та «діатонічне модальне письмо з
варіантно коливаючим висотним центром», з іншого боку. [164, с. 79]. Такі
особливості дворояльного опусу підкреслює в своїй дисертації Н. Катонова.
Дослідник вбачає в ньому вплив «раннього фольклорного стилю» композитора.
За спостереженнями автора, це проявляється не тільки в «формульності»
тематизму, але й в наявності цитатного матеріалу – пісень «Не співай, не
співай» в другій частині, написаній у формі «Теми з варіаціями», та «Ой, що за
серце» в середньому розділі фіналу. Водночас, в Сонаті заявляє про себе досвід
композитора-неокласика. «Саме сполучення строго вивіреного “академічного”
голосоведення зі співуче-розповідальним інверсійно-варійованим тематизмом
першої частини, – пише музикознавець, – формує ефект якогось квазі-руського
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бароко» [78, с. 94]. Х. Шмітт також не обійшов стороною органічний сплав тут
різних стильових елементів, притаманний і «Концерту для двох фортепіано
соло» (1935) [260, с. 245]. Як доказ, автор порівнює найменування їх частин.
Хоча музикознавець зупиняється на фортепіанному письмі обох творів, назвемо
лише ті особливості, котрі мають безпосереднє відношення до «Сонати».
Науковець відзначає своєрідність звукових ефектів, «які перевищують
бартоківські

досягнення»,

однотипний

акордовий

супровід

у

Piano II,

«етюдоподібні фігурації» як фон у Piano I, розмаїті форми спільної гри, серед
яких «поліфонічний виклад між двома фортепіано», контрапунктична взаємодія
голосів, задіяність усіх регістрів обох клавіатур тощо [там само, c. 246, 252].
Як бачимо, І. Стравінський, враховуючи відсутність в «Сонаті» великих
технічних складностей, успадковує традицію, що склалася у «класичну добу»
чотириручної сонати. Х. Шмітт наводить поетичний вислів Ч. Стюарта (Charles
Stuart) для спростування думки про незначущість та відому слабкість цієї
Сонати:

«Те,

що

називалося

здебільшого

неокласициським

стилем

Стравінського (котрим іменують його повернення до форм і формул
18 століття), застосовується тут у виключно ясній манері. Те, що виходить, є, з
другого боку, бездоганною, ніжно квітучою музикою неосяжної глибини.
Тридцять дві ноти, що охоплюють мелодію Largo, на якій базуються варіації,
постають самі по собі прекрасним документом для ушляхетнення процесу,
завдяки чому мистецтво Стравінського повертається до його юності. Ця
вирівняна, аскетична мелодична лінія приховує в собі силу, з якою не впливала
церковна музика навіть великими зусиллями оркестру» (цит. за: [там само,
c. 246]). При цьому І. Стравінський здійснює свої «нетрадиційні» задуми в
плані з’єднання в межах однієї композиції різностильових елементів. За
думкою А. Шнітке, ця особлива властивість композиторського розуму
визначила парадоксальність музичної логіки його творів [220]. Через це гра стає
стилеутворюючим фактором у творчості одного з новаторів минулого століття.
«Ігрове начало, – відмічає М. Друскін, – увійшло, що називається, у плоть та
кров музики Стравінського» [66, с. 18], розуміючи під цим інваріантний
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принцип творчості композитора в цілому. На специфічність відбиття у нього
ігрової логіки вказує й С. Савенко: «“Скромне” чисте мистецтво Стравінського
стверджує свою свободу на власній території, у строго визначених межах – що
й передбачає необхідність канону, підпорядкованість строгим правилам “гри”»
[164, с. 300]. З цієї точки зору дворояльний ансамбль повною мірою відповідав
«духу та букві» ініціальних прагнень композитора.
2.2 Своєрідність відбиття неокласицизму в сонатному жанрі
для ансамблю двох фортепіано
Неокласицизм

перших

десятиліть

ХХ століття

став

своєрідним

протирухом атоналізму, який захоплював багатьох радикально налаштованих
композиторів. Розмірковуючи над природою неокласицизму, М. Друскін
акцентує критичне ставлення до духовних постулатів романтизму та пошук
опори «у сукупності культур, у взаємозв’язку минулого з сучасністю, у
нерозривності часів» [66, с. 97]. Л. Раабен акцентує увагу на значенні
«неокласицизму в “мовній

революції”, технічному переозброєнні музики

ХХ століття» [158, с. 197]. На думку музикознавця, неокласицизм, який
сформувався завдяки І. Стравінському в певну систему, ґрунтувався «на
використанні та розмаїтих модифікаціях жанрових і стилістичних “моделей”
музичного мистецтва різних епох і національних культур» [там само, с. 199].
Своєрідним узагальненням оцінок цього явища можна вважати позицію
В. Варунца, котрий відзначає в неокласицизмі три принципи: відродження
основних складових музичного бароко, пізнього Відродження, раннього
класицизму;

їх

«осучаснення»

за

допомогою

композиційних

засобів

ХХ століття; синтез в рамках одного твору переосмислених прийомів музики
минулого

з

новітніми

можливостями

сучасного

письма

[34,

с. 75].

Стилістичний контраст, що виникає внаслідок цього і є однією з відмінних
якостей неокласицизму, виявляє тісний зв’язок з ігровою логікою, ідеєю
змагальності, ситуацією дистанціювання, модальністю «Я – інший» тощо.
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Передбачувана

«двомовність»

неокласицизму

відкривала

широкі

перспективи для реалізації індивідуальних концепцій, розширюючи межі
нового пізнання епохи бароко та раннього класицизму. Інструментальна соната,
в тому числі для двох фортепіано, в ряду інших, несимфонічних в класикоромантичному сенсі, жанрів природно увійшла в загальне русло неокласичної
тенденції, компенсуючи відмову від дійової драматургії посиленням контрасту
між частинами циклу, перекидаючи тим самим міст до циклічних барокових
композицій. Як пише В. Варунц, такий «вид контрасту переймає на себе
основну формоутворюючу функцію <…>. Він дав можливість вирішити в
музиці принципово нову проблему – в межах циклу відчути контраст художніх
епох» [34, с. 56]. Уточнюючи особливості цього явища, музикознавець
порівнює його зі стилізацією та підкреслює різне відношення в них до
спадщини барокової культури. Стилізацію, за його думкою, відрізняє
«навмисність копіювання», «запозичення прийому», «підкорення свого стиля
чужому»; навпаки, неокласицизм – «навмисність перетворення» обраного
зразка, при якому відібраний прийом стає приводом «для створення
неокласичного

опусу»,

підпорядкованість

старовинної

стилістики

індивідуальній концепції [там само, с. 11].
Для німецького композитора Пауля Хіндеміта (1895 – 1963), ім’я
котрого незмінно пов’язується з цим художнім напрямком, «спілкування» з
музичним минулим не було миттєвим захопленням, а визначило спрямованість
його творчої думки. Соната для двох фортепіано [205], створена
композитором 1942 року, є одним із підтверджень висловленого зауваження. Її
п’ятичастинна композиція з найменуванням кожної з частин примушує згадати
міркування М. Лобанової стосовно проблеми музичного жанру в епоху бароко
[108]. На думку дослідника, межа XVI – XVII століть відзначена активним
взаємовпливом старих і нових принципів, внаслідок чого «виникають
незліченні жанрові гібриди, які замінюють цілісні нормовані й розмежовані
роди музики» [108, с. 153]. В силу цього, найбільш поширеним стає так званий
in mixto genere. Автор пояснює: «Подібно до того, як у літературі бароко
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особливо цінується “дотепність змішана, гібрид ідей”, у музиці звеличують
композиції, написані “у з м і ш а н о м у р о д і” <…>» [там само, с. 154]. Як
бачимо, гібридне утворення барочного типу відбиває ігрову логіку епохи, дух
інвенторства. Саме ці властивості, як уявляється, виявилися найбільш
близькими композиторам-неокласицистам в умовах динамічно змінюваної
концепції музики у ХХ столітті. З цих позицій Соната П. Хіндеміта поєднує в
собі ознаки різних жанрів і музичних традицій.
Осмислюючи індивідуальний підхід П. Хіндеміта до жанру сонати,
музикознавці вказують його відмову від композиції традиційного типу,
переміщення

сонатної

форми

на

іншу

позицію,

нерідко

зі

зміною

драматургічної функції [102, с. 267]. Це пояснюється дослідниками прагненням
митця зробити всі форми, що їм залучаються до циклу, рівноправними, зокрема
поліфонічні, які відіграють важливу роль. Наслідком залучення варіаційності
стає «новий, не зовсім “сонатний” вигляд тематизму: наявність великих,
структурно-цілісних, замкнутих тематичних побудов, що безперервно слідують
одна за одною. Від неї – і новий вигляд усієї форми, в якій оживає “дух старих
майстрів”, хоча її сучасне наповнення безперечне» [там само]. З інших позицій
підходить до Сонати для двох фортепіано Х. Шмітт. Дослідник звертає увагу на
те оточення, в якому вона була написана. З одного боку, це був «Ludus tonalis»,
з іншого боку, – «Neue englische Songs» («Нові англійські пісні»). На думку
автора, такий алгоритм творчого підходу виявляє «свій зміст: п і с л я роботи
над “Ludus tonalis”, – пише він, – цим добре темперованим клавіром
ХХ століття, П. Хіндеміт використовував у концертній формі елементи суворої
контрапунктичної техніки у своїй Сонаті, а п е р е д написанням “Нових
англійських пісень” він, наприклад, утілив засобами музики староанглійський
вірш у четвертій її частині в стилі речитативу» [260, с. 253].
Отже, якщо згадати назви частин – «Дзвони», «Алегро», «Канон»,
«Речитатив», «Фуга», то з усією очевидністю проступають риси сюїти.
Передпослання «Речитативу» тексту староанглійського вірша «Радощі цього
світу» (This world’s joy), створеного анонімним автором близько 1300 року [205,
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с. 51]1, нагадує про програмні композиції XVI–XVII століть, водночас
виявляючи зв’язок з оперним мистецтвом. Безпосередньо про звернення до
поліфонії епохи бароко свідчить «Канон» (3 ч.) і «Фуга» (5 ч.); «Дзвони», що
відкривають цикл, демонструють широкий діапазон музичних асоціацій: від
французьких

клавесиністів,

що

тяжіють

до

звукозображальності,

до

представників різних національних культур ХХ століття. Зазначимо мимохідь,
що образне рішення першої і четвертої частин дає привід Н. Катоновій
висловити думку про прояв у них рис театральності [78, с. 102]. Інвенторська
майстерність німецького композитора цим не обмежується. Фактурнотематичний малюнок частини розкриває ще один модус гри з традицією, що
заявляє про себе в пануванні тут імпровізаційного начала і відродженні фантазії
барокового типу. По суті, тематизм частини містить два контрастні образи:
дзвонового урочистого initio, вираженого щільною акордовою фактурою, і
нескінченного бігу груп тридцять других, що заповнюють поступово увесь
регістровий простір інструменту. Якщо в першому розділі вони відтворюють
гру різних дзвонів зі включенням нижчих тембрів, то надалі гуркоти великих
дзвонів розквітчаються яскраво мерехтливою фонікою дзвіночків. Слухові
відчуття посилюються завдяки динаміці, оскільки увесь перший розділ
проходить під знаком ff. Другий фазис частини, найбільш розгорнутий,
вибудовується за лінією наростання і є своєрідною варіацією на ключові ідеї.
Це підтверджує невелика реприза-кода, де знову фігурує диференційований
заклик набату великих дзвонів і сріблястий відгук дзвіночків.
Детальний аналіз сонатного циклу дає Х. Шмітт, послідовно описуючи
тематизм і його розподіл між партіями. Не ставлячи під сумнів пізнавальну
цінність обраного дослідником підходу, вкажемо на відсутність узагальнюючих
висновків, що дають уявлення про ставлення П. Хіндеміта до традиції.
Наприклад, у першій частині музикознавець відмічає квартовий мотив, який
зберігається в різних варіантах і фактурному викладі в обох партіях. Більше

1

Автори монографії про творчість П. Хіндеміта вказують на характерність такого прийому в інструментальних
сонатах композитора [102,с. 289].
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того, він бачить його продовження на початку Allegro [260, с. 253–255].
Виходячи з цього, можна зробити висновок, що він утворює її інтонаційний
стрижень. На фантазійний характер першої частини вказують автори
монографії про композитора [102]. На думку музикознавців, вона є «вступною
імпровізацією», де для відтворення дзвону задіюється увесь «простір двох
фортепіано». Дослідники пишуть: «Такий значний початок виправдовується
логікою подальшого розвитку циклу, де четверта частина означає кульмінацію
“містичного почуття”. На тлі приглушених нечастих ударів звучить виразний
речитатив першого фортепіано – речитатив-благання» [там само, с. 289]. Разом
з тим, трактування першої частини як вступу приводить авторів до зміщення
акцентів у композиції Сонати, коли несподівано під першою частиною починає
розумітися Allegro другої. Так, продовжуючи розмову про «поліфонічну
дієвість» фіналу, автори стверджують: «Ця лінія бере початок в енергійній фузі
першої частини, вмонтованої в allegro на правах другого, розроблювального
проведення головної теми» [там само, с. 290].
Хоча позиція вчених виправдана виставленим композитором прийомом
attacca між частинами, проте, обмовка такого роду вступає у протиріччя з
художньою ідеєю композиції, в якій кожна частина виділена із загального
контексту самостійним «ім’ям», що сигналізує як про образне її наповнення,
комплекс стилістичних засобів, так і про техніку письма. Аналогічний прийом
П. Хіндеміт використовує на межі між «Речитативом» і «Фугою», що дозволяє
трактувати їх як малий барочний цикл з індивідуальним виглядом кожної його
одиниці. Ще одним аргументом може служити той факт, що «ідея дзвоновості»
знову виникає в четвертій частині, на що вказують самі автори монографії. У
такому контексті доречно відзначити своєрідну концентричну форму Сонати,
де в центрі знаходиться масштабно-розгорнутий «Канон», а по краях два малі
цикли, перший з яких являє собою фантазію барокового типу і сонату.
Нагадаємо, що подібні «макроцикли» зустрічаються в творчості В. А. Моцарта.
Назвемо як приклад Сонату c-moll KV 457 для фортепіано, де сонатній формі
передує розгорнута Фантазія. Ця тенденція знайшла відображення й у творах
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Л. Бетховена, зокрема, в Сонатах ор. 13 c-moll та ор. 81а Es-dur, в яких
стилістика початкових Grave та Adagio, відповідно, викликає аналогії з
розділами французької увертюри. Нарешті, безпосереднє «спілкування»
великого Амадеуса з Й. С. та Ф. Е. Бахами демонструє, за спостереженнями
Г. Аберта, його «Фантазія та фуга» KV 394: «<…> від першого ведуть початок
імітаційні розділи першої частини, а також окремі звороти, <…>, які нагадують
деякі прелюдії “Добре темперованого клавіру”, від другого – <…> несподівана
зміна настроїв, численність зменшених акордів, хроматика <…>» [2, с. 145].
Такі якості «Фантазії» дозволяють вченому віднести цей твір «до початку
бахівсько-генделівського періоду» в творчості В. А. Моцарта. На думку
музикознавця, якщо перша тема «Фуги» «своїми енергійними квартовими
ходами нагадує про Себастьяна Баха», то вільний та ефектний піаністичний
стиль «скоріше <…> Генделя» [там само, с. 146]. Екстраполюючи дані процеси
на сучасність, можна сказати, що неокласик П. Хіндеміт узагальнює таким
чином різноманітний досвід минулого.
Продовжуючи міркування про своєрідність п’ятичастинного циклу
Сонати для двох фортепіано, підкреслимо, що власне сонатний жанр
репрезентує тільки друга частина з її швидким темпом, ясністю форми,
вольовим характером теми головної партії, скерцозною грацією побічної,
масштабною кодою. Не випадково, як уявляється, П. Хіндеміт називає її
«Алегро». Незважаючи на відсутність наспівного тематизму, композитор
зберігає прийом контрасту, обираючи для кожного з розділів експозиції свій
комплекс виражальних засобів. Зокрема, побічна партія вирішена в типовій
гомофонно-гармонічній

фактурі,

що

дозволяє

оцінити

граціозність

її

інтонаційних зворотів, рельєфність лінії, зв’язок з пластикою танцю. Особливо
це відчутно на тлі практично однорідного руху потужної теми головної партії,
яка втілює в собі вольове цілеспрямоване начало, що підкріплюється
досягненням яскравої кульмінації в кінці монолітного періоду. Важливу роль у
створенні музичного образу грають посили на тональність c-moll, яка ясно
окреслюється на початку й в кінці головної партії, в її репризному проведенні й
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в типово бахівській підміні на однойменний мажор у фінальному такті.
Зрозуміло, що П. Хіндеміт оперує дванадцятитоновістю, вільно охоплюючи
весь

хроматичний

звукоряд.

Вибрані

тональні

опори

відсилають

до

бетховенської традиції з її становленням героїко-драматичної образної сфери.
Аналогія, що виникла, підкріплюється розробкою, вирішеною у вигляді
чотириголосних фугато на темі головної партії. Накопичення тематизму
вінчається грандіозною кульмінацією, що набуває тут по-справжньому
оркестрового

звучання

та

сприймається

ігровим

модусом

вихідної

експозиційної ідеї. Таке розгортання тематичних подій пояснює дзеркальність
репризи, сприяючи винесенню провідного звукообразу в кінець частини.
Серед частин Сонати з яскраво вираженим інструментальним началом
виділяється «Речитатив». Передує йому староанглійський вірш, який оповідає
про тлінність світу, кінець людського життя, невблаганну зміну пір року і
швидкоплинність днів. Щемливу ноту глибокої печалі вносить розповідь від
першої

особи,

підкреслюючи

суб’єктивно-психологічний

характер

висловлювання. На думку Х. Штайна, в цьому тексті порушені сутнісні
проблеми

людського

життя.

Як

доказ

висунутого

ним

положення,

музикознавець наводить розлогу цитату з праці Б. Бранденштайна (Béla von
Brandenstein) «Структура буття». Філософ порівнює життя людини з плином
бурхливого потоку, який не залежить від його свідомості, однак постає перед
ним як живий світ. Двоїстість ситуації породжують в людини думки про її
існування:

«<…>

страх

смерті,

передчуття

душі,

здивування

перед

навколишнім неосяжним Всесвітом знаходять вираження в питаннях ... – Що є
я, людина, в цьому світі? Що буде зі мною?» (цит. за: [260, с. 260]). Вчений
інтерпретує «Речитатив» як відповідь П. Хіндеміта на ці запитання. Тобто, в
староанглійському тексті знаходиться ключ до розуміння назви частини та її
змісту, кореспондуючих, перш за все, з вокальними жанрами барокової
культури. «Речитатив» поєднує в собі і характерну для такого типу
висловлювання стислість музичних фраз, і типові ритмоформули, що не тільки
втілюють свободу мовної інтонації, а й вносять імпровізаційність і алюзію на
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basso continuo, представленого тут рідкісними акордами в партії Piano II.
Зв’язок подібного роду позначений Х. Шміттом: «<…> зовнішній виклад є
речитативом secco, причому першому фортепіано доручено виконання власне
речитативу, а другому дістається роль cembalo-continuo» [260, с. 260].
Особистісне начало посилено домінуючою позіцією Piano I, яке
практично солює протягом всієї частини. Перші дві фрази співвідносяться між
собою

за

принципом

ігрової

фігури

«відлуння»

завдяки

граничної

контрастності динаміки: ff і pp, що не виключає внутрішнього нюансування
звучності. Вільне розгортання музичної думки підкреслено відмовою від
метричної сітки, використанням виразових можливостей фермат, прийомом
тривалого зависання на початку окремих фраз, що сприяє виявленню настрою
тихого смутку. Раптові прориви внутрішньої напруги представлені тут за
допомогою максимальної звучності, велика кількість низхідних хроматичних
зітхань, «тремтливі» тріолі сприяють згущенню емоційного тонусу цієї музики,
яка нібито не знаходить вирішення. Своєрідною відповіддю сприймається
жалібна «хода» в заключному molto largo, в якому партії ансамблістів
зливаються воєдино. Комплекс обраних музичних засобів надає розділу
характер об’єктивно існуючої фатальної зумовленості: чіткі рамки розміру 3/4,
відсутність вишуканих ритмоформул при збереженні пунктирних оборотів,
тривалий час витримане остинато в басовому голосі у Piano II. Водночас molto
largo стає «останнім актом» драми, оскільки глибоко прихований душевний
біль, усвідомлення неминучості немов знаходять вихід у потужній кульмінації.
Незважаючи на індивідуальність музичного висловлювання в «Речитативі», тут
по-різному обіграються кварто-тритонові мотиви, на які вказує Х. Шмітт. Це
сприяє створенню інтонаційної єдності всіх частин циклу.
Вагоме місце в композиції Сонати посідають найбільш усталені жанри
поліфонічної культури – канон і фуга. Доречно у зв’язку з цим нагадати
«Музичний дарунок» і «Мистецтво фуги» Й. С. Баха. Як повідомляє
А. Швейцер, «“Музичний дарунок” містить всього десять канонів, враховуючи і
канонічну фугу в завершенні першої частини. Однак це не ті канони, що
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з’являються протягом п’єси заради певного художнього ефекту, але дотепні
музичні шаради, які в той час музиканти задавали один одному» [219, с. 312]. У
другому, четвертому і п’ятому канонах є звукова символіка, яка в
передостанньому

з

перерахованих

виражена

прийомом

збільшення

у

протискладенні. До нього композитор надав наступне зауваження: «Хай щастя
короля зростає, як ростуть значення нот» (цит. за: [219, с. 312]). У «Мистецтві
фуги» деякі з контрапунктів композитором іменуються додатково каноном:
«Contrapunctus 12. Canon alla Ottava», «Contrapunctus 13. Canon alla Duodecima
in Contrapuntoalla Quinta», «Contrapunctus 14. Canon alla Decima. Contrapunto
alla Terza» тощо [19, с. 63, 67, 69].
У «Каноні» третьої частини Сонати П. Хіндеміта в поліфонічну
взаємодію вступають не окремі голоси чотириголосної ансамблевої фактури, а
партії двох фортепіано. Повільний темп Lento, статичний рух музичної думки,
де відчувається пульсація «кроку» при нехарактерній для класико-романтичної
культури метриці 4/8, переважання тихої звучності передбачають трагічну
патетику «Речитативу». Композитор обіграє різні можливості канонічної
техніки. В розгорнутій композиції, що поєднує в собі риси концентричної
форми, складної тричастинності з динамізованою репризою, рондальності,
умовний «рефрен» вибудовується у вигляді точного імітування другим
фортепіано октавою нижче музичного матеріалу Piano I. Інакше кажучи, тут
панує фігура «відлуння» і прийом відображення. Такий принцип «множення»
тематизму нагадує пошук старими майстрами способів посилення звучності
інструментарію з увагою до прозорого викладу ключової теми. В «епізодах»
композитор

задіює

техніку

подвійного

канону,

при

якому

попарно

узгоджуються між собою партії відповідних рук. Внаслідок виникає пульсуюче
звукове середовище, в якому діє принцип згущення і розрідження фактури
(інтонаційно-ритмічного

пласту

і

диференційованих

ліній).

Сучасність

композиторського мислення проявляється в поєднанні дванадцятитоновості з
тональними опорами, завдяки чому мінорна забарвленість quasi ритуальної
ходи завершується типово бахівським просвітленням в фінальному E-dur. В
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цілому, «Канон» і «Речитатив» складають взаємодоповнюючу семантичну пару
як ігрові модуси втілення трагічної образності за допомогою високого стилю
епохи бароко, її об’єктивної та суб’єктивної іпостасей.
Вінчає Сонату грандіозна фуга на три теми, метроритмічне оформлення
якої (3/2, рух великими тривалостями) асоціюється з відповідними структурами
музики поліфонічної епохи, більше того, початковий квінтовий хід перекидає
арку до «Мистецтва фуги» Й. С. Баха. Витоком і фінальним базисом є C-dur,
хоча

звуковий

діапазон

тематичного

матеріалу

охоплює

весь

дванадцятитоновий простір. Перша тема має яскраво виражений імперативний
характер, сприяючи закріпленню драматичної образності як основної в
художній концепції Сонати. Її тематизм відрізняється пануванням інтервальних
структур, серед яких переважають кварто-квінтові ходи, що створюють
інтонаційний остов всього циклу. Мелодичний аскетизм, відсутність відкритої
емоційної лірики наділяють цю музику суворим характером, підкріплюючи
виникаючі аналогії з бароковою культурою. В продовження бахівської традиції
П. Хіндеміт оперує тільки двома модифікаціями теми: в прямому русі та в
інверсії. Також автор не відмовляється й від стрет, які сприяють концентрації
музичної думки. Доречно у зв’язку з цим нагадати прийоми поліфонічного
викладу у фузі C-dur з першого тому WTK Й. С. Баха. Справедливості заради
зазначимо, що сучасний німецький композитор використовує інтермедії, хоча
вони тут зведені до мінімуму, і швидше за все слугують узагальненню
найбільш типових інтервальних зворотів і структур. І тільки з появою стретного
проведення теми в оберненні у Piano II, позначеного терасоподібною зміною
динаміки (з f на p), в контрапунктуючих голосах Piano I обіграється нове коло
інтонацій, яке відроджує дух Lamento. Вони похідні від секундових зворотів
основної теми, хоча тут набувають самостійності мотиву, що подається в
прямому й інверсійному варіантах. Даний етап у розвиваючому розділі фуги на
першу тему сприяє короткому розрідженню емоційної напруги і відтіняє
грандіозну кульмінацію в завершальній його фазі.
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Друга тема вносить контраст: вона більш розспівана, має внутрішні
виразні мотиви, підкреслені лігами, проводиться на p і виступає своєрідним
антиподом основного образу, хоча і в ній по-різному обіграються квартоквінтові ходи, «кроки» на малу септиму, фігура кола. У своєму згущеному
вигляді при оманливій динаміці pp всі ключові інтервальні ідеї згортаються у
вертикаль, визначаючи контрастність інтермедії, яка замикає експозицію другої
теми. Подальший розвиток збагачується введенням третьої теми одним з
контрапунктуючих голосів (партія лівої руки Piano I). Її поява в басовому
регістрі у збільшеному ритмічному оформленні, хвильовий рельєф мелодичної
лінії, що охоплює діапазон зменшеної октави, сприймається втіленням
напруженості сучасного мислення, «відлунням» естетичних постулатів епохи
бароко. На думку М. Лобанової, наслідуючи середньовічні уявлення про
Вічність і Час, бароко відкрило і затвердило засобами різних видів мистецтв
відчуття передчасності, яке позначило «кордон часу і вічності. <...>
Антитетична співвіднесеність вічності і передчасності втілилася в тому, що
музична емблематика активно обігравала обидва мотиви – з вічністю пов’язана
фігура “circulatio”, з “передчасністю”, “смертю” – “aposiopesis”» [107, с. 63].
Нагадаємо,
зупиненому

ідея
ході»

вічності

знаходила

непорушних

своє

великих

безпосереднє
тривалостей,

вираження
в

той

час

«в
як

швидкоплинність життя – в невпинному русі ритмофігур; вторгнення в цю
круговерть пауз символізувало минущість людського існування, його природну
уривчастість, тобто смерть. П. Хіндеміт не настільки категоричний у вираженні
антиномічності світовідчуття, маскуючи завдяки ансамблевій техніці і прийому
комплементарності прикмети риторичної фігури aposiopesis. Імовірніше цей
змістовний ряд прочитується в віддзеркаленому світлі давньоанглійського
вірша, який передує «Речитативу». Фуга вибудовується за принципом
динамічних хвиль, що підсилює кожну нову кульмінацію і призводить до
«органного» звучання трьох тем в заключній стадії фуги: їх октавне подвоєння
з квартовими структурами у контрапункті, максимальне охоплення регістрів,
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нагнітання динаміки завдяки стреті та тривалому утриманню кварто-септимової
інтонації, яка поєднує стверджувальну і запитальну інтенцію.
Таким чином, художній задум Сонати для двох фортепіано П. Хіндеміта
вибудовується

за

лінією

накопичення

драматизму,

подолання

сюїтної

розчленованості частин, відбиваючи, з одного боку, багатоподієвість життєвих
реалій, з іншого боку, непорушність законів світобудови. У цьому сучасний
композитор виступає наступником національної традиції, ширше – художньоестетичних поглядів і поетики музичного бароко. З огляду на той факт, що
сонатна форма у ХХ столітті нерідко трактувалася як еквівалент сонати,
«Алегро» П. Хіндеміта виправдовує найменування твору і дозволяє говорити
про змішування в ньому двох жанрів – власне сонати і сюїти. Ансамблеву
техніку при рівноправності партій вирізняє практична відсутність явно
декларованої ідеї змагальності, концертування, діалогічності в традиційному їх
відбитті. Тут вони набувають інтровертного характеру, визначаючи взаємодію
піаністів між собою, та стають очевидними при читанні нотного тексту.
Екстравертний модус ансамблевої гри виявляється у підпорядкованості всіх
складових музичної тканини та задіяних різноманітних типів викладу втіленню
як

індивідуалізованих

образів

кожної

з

частин,

так

і

наскрізної

змістоутворюючої ідеї всього циклу.
Соната в контексті музичних процесів ХХ століття зазнавала значних
змін. Вони торкнулися як циклічної композиції, трактування сонатної форми,
так і комплексу стилістичних засобів в цілому. Найбільш характерні прикмети
часу позначилися і на творах, адресованих двом фортепіано. Одним із таких
прикладів є Соната для двох фортепіано французького композитора
Франсіса Пуленка [157], датована 1953 роком. Вона свідчить про вільне
поводження композитора з жанром, своєрідну гру з ним. У відомій літературі їй
присвячено декілька слів. На думку Г. Філенко, вона містить «сторінки відчутої
лірики і усміхнено сумної ідилічності» [200, с. 210]. Музикознавець в своїй
монографії 1983 року датує Сонату для двох фортепіано 1952 – 1958 роками; в
кінці 90-х років у матеріалі, який увійшов до шостого випуску «Історії
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зарубіжної музики», Г. Філенко обмежує час створення даного опусу 1953
роком, не змінюючи при цьому, по суті, його образної характеристики [199,
с. 205]. Більш щедрий в оцінці цієї музики і її задуму був сам композитор. В
одному з листів А. Голду та Р. Фіцдейлю він розшифрував свої авторські
наміри, композіцію Сонати і характер звукообразів. Зокрема, Ф. Пуленк писав:
«Початок задуманий не як перша частина класичної сонати, але як справжній
Пролог. Його друга тема (animé) – лише ритмічна секвенція, призначення якої
відтінити ліризм мелодії в До мажорі (extrêmement lente), що утворює
центральний епізод. Allegro molto являє собою скерцо, в якому головний
інтерес полягає у середньому епізоді (extraordinairement paisible)» [156, с. 226].
Головну ж роль в творі автор відводив Andante, в якому, за його словами, він
прагнув наблизити письмо до хорової музики, досягти «чистоти ліній».
Композиція твору складається з чотирьох частин, крайні з яких названі
«Прологом» і «Епілогом», середні ж утворюють характерну для сонатних
циклів образно-семантичну опозицію: Allegro molto – Andante lyrico.
Відсутність сонатної форми, парне темпове співвідношення частин, наявність
прикмет вальсового, галопного, токатного рухів дозволяють говорити про
сюїтність як загальну жанрову ознаку. Вона ж впливає на калейдоскопічну
зміну тематичного матеріалу всередині кожної з частин, його яскраву
характеристичність, що викликає різні асоціації. Ф. Пуленк при цьому мислив
цю Сонату як твір серйозний, подібний до струнного квартету [там само].
Дійсно,

поряд

із

прозорою

лірикою,

пластикою

танцю,

скерцозною

незграбністю, моторикою нестримного руху, дзвоновістю, тут виникають
прориви справжнього драматизму, загострення пристрастей, які свідчать про
деяке підсумовування всього різноманіття образних планів, усталених в обох
жанрових традиціях – сонаті і сюїті. Про важливість для Ф. Пуленка
драматичної образності свідчить її присутність у всіх частинах циклу.
Незважаючи на численні ремінісценції в «Епілозі», що характерно для
сонатного жанру, цикл з огляду на парність частин сприймається як такий, що
складається зі своєрідних дублів лірики і моторики. Інакше кажучи, Соната
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вибудовується на різних модусах ключової драматургічної опозиції: «медитація
– дієвість». Більше того, композитор вирішує аналогічні проблеми в контексті
кожної з частин, що сприяє взаємовіддзеркаленості образного плану, незалежно
від домінуючої смислової установки. Таким чином, в Пролозі відбувається
зрушення темпу (animez progressivement), вводяться активний пунктирний
ритм, бурхливий рух шістнадцятими, акордика, ламаний рух, що набуватимуть
нового вигляду в Allegro molto й «Епілозі». Внаслідок цього виникає в умовах
традиційної лексики гра семантико-структурними елементами, яка розкриває їх
драматургічний потенціал у безлічі комбінацій. Схожі процеси спостерігаються
в галузі лірики, представленої або новим тематизмом, або темами, заявленими
раніше. Так, вальсоподібні тридольні мотиви початку «Прологу» визначають
конфігурацію фону в ліричному епізоді частини, постають у новому вигляді
восьмих, що колихаються, в споглядальному епізоді Allegro molto (ц. 10) і
Andante lyrico (ц. 3), нарешті, відновляються в первісному вигляді у двох
ремінісценціях, поданих дзеркально на відстані в «Епілозі» (ц. 9, ц. 17).
Продовжуючи розмову щодо тематизму Сонати, необхідно відзначити, з
одного боку, його контрастність, з іншого, – схожість інтонаційних зворотів,
ритмо-фактурного оформлення, певну похідність тематичних ідей. Зокрема,
«Пролог», написаний у складній тричастинній формі з двома тріо, що йдуть
підряд, підтверджує висловлене зауваження. Крайні розділи дзеркальносиметричні, незважаючи на наявність в них двох образно-семантичних сфер,
вони

сумарно

рівновеликі.

Початковий

тематичний

матеріал,

який

сприймається своєрідним вступом, має живописно-зображальні елементи, що
відтворюють звучання дзвонів. Такий ефект досягається високими регістрами,
інтервальними

нашаруваннями,

терпкістю

звукових

плям,

згущенням

звучності; останнє виникає внаслідок максимального зближення всіх голосів
обох партій та поступового сходження в глибокі баси. Цей звукообраз,
зовнішньо нейтральний до чуттєвої сфери, не тільки вносить елемент
меморіальності в музику Сонати, але й прогнозує її драматургічний рельєф
разом з відповідними асоціаціями. По суті, цю тему можна трактувати як
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своєрідну «пам’ять жанру» (М. Бахтін), що зумовлює поєднання в ній найбільш
типових образних планів – лірики, драматичного пориву, скерцозної
загостреності, оповідальності. На тлі фактурно-гармонічного комплексу
(дзвонової теми) лірико-епічна сфера представлена яскравим мелодічним
матеріалом: тема велично буяє у високому регістрі, позначена «роздольними»
ходами, поважним кроком великих тривалостей у супроводі глибоких басів й
середніх голосів, які розмірено коливаються. Сам принцип репрезентації
тематичного матеріалу й характер мелодичних зворотів змушує згадати
більшість лірико-епічних тем С. Прокоф’єва.
Перше

тріо

(ц. 3)

вторгається

в

попередню

безхмарну

музику

драматичним поривом. Композитор оперує найбільш характерними для
подібної образності стилістичними прийомами: імпульсивною пунктирною
ритмікою,
завоюванням

стрімкими

злетами,

регістрового

рокітливим

простору

в

прихованим

умовах

супроводом,

поступового

темпового

прискорення. Початковий восьмитакт в animez progressivement виконує
функцію преамбули, налаштовуючи на сприйняття рішучої теми (ц. 4), що
підкріплюється елементами скандування, наполегливої повторюваності і
супроводжується бурхливими арпеджованими пасажами. Динамізована реприза
тричастинної форми першого тріо підсумовує обидві теми, подаючи їх у
своєрідному діалозі двох роялів, при цьому максимально їх зближуючи єдиним
фактурно-гармонічним

супроводом.

Такий

принцип

підсумовування

драматичної енергії в репризі визначає крещендуючий характер цього розділу і
пояснює прийом драматургічного обриву, який використовує Ф. Пуленк.
Інакше кажучи, «драму почуттів» композитор обриває на півслові, натякаючи
таким чином на її продовження в подальшому. Закономірно, що перемикання в
піднесену лірику потребувало невеликої зв’язки, на кшталт того, як
декоративна завіса в театрі налаштовує на появу інших персонажів. Ліричний
образ

другого

тріо

(ц. 7+5 т.)

відзначений

особливою

пластичністю

мелодичного рельєфу і підсилює асоціації з прокоф’євською музикою.
Незважаючи на самоцінність тематичного матеріалу, він сприймається при
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більш детальному розгляді похідним від лірико-епічної теми крайнього розділу:
збіги ритмічного руху, схожі конфігурації фактурних голосів, регістровки,
викладу октавами. Виходячи з вищезазначеного, «Пролог» постає стислою
програмою всієї Сонати, наступні частини якої збагачують заявлені образні
сфери, вносячи в них додаткові барви.
Отже, основна тема Allegro molto поєднує в собі енергетику пориву з
жорсткістю ритмізованого руху й привносить у музику грізні риси. Її відтіняє
більш розспівний тематизм з вирівняною ритмікою (ц. 3), який виступає
схвильованим модусом раніше заявленої ліричної сфери. Середній розділ
складної тричастинної форми (ц. 9) Subito le double plus lent (très calme)
розвиває комплекс дзвоновості, репрезентуючи його в різних ракурсах:
прихованим,

примарно-містичним,

дзвінчато-розкотистим,

що

викликає

асоціації з підключенням великих дзвонів. Композитор широко задіює
можливості

динаміки,

регістрових

протиставлень,

акордової

техніки,

фігураційного руху, форшлагів високих регістрів. Своєрідність тематизму
Andante lyrico третьої частини визначається пісенно-хоровими прообразами в
крайніх розділах і героїко-екстатичною лірикою в центральному, де основна
тема через акордовий виклад, ритміку, теситуру, динаміку fff, глибокі баси
постає ще одним модусом лірико-епічної теми «Прологу». В цілому, серцевина
третьої частини відзначена масивністю нашарувань, оркестральними фарбами.
На цьому тлі цнотливо зворушливою виглядає провідна тема Andante lyrico, що
контрастує також з хоральною ходою вступу. У вступі один раз композитор
використовує діалогічну форму викладу матеріалу, хоча нівелює даний ігровий
прийом продовжуваним характером теми. У такому контексті розгортання теми
в іншому регістрі у Piano II подібно до тембрової колористичності всередині
певної оркестрової групи. Основне ядро пісенної теми Andante (ц. 1)
відрізняється аскетизмом інтонацій, що обіграє плагальність звучання з
багаторазовою повторністю п’ятої та шостої ступенів ладу, нагадуючи

108

характерні обороти старовинних французьких народних пісень1. Закінчення ж
теми вирішено в іншому ключі, вносячи вишуканість зменшених співзвуч,
хроматичних блукань і несподівану заокругленість романсового закінчення.
Як видно, тема сконструйована з пісенних інтонацій різних епох, що
підтверджує думку про оперування Ф. Пуленком музичною спадщиною. Разом
з тим, вона не така проста, як здається на перший погляд. Важливу роль у
створенні піднесено-одухотвореного образу відіграє quasi pizzicato октавних
ходів у басовому голосі, встановлюючи зв’язки з риторичною фігурою «кроку»
епохи бароко. Мимоволі пригадується характерний контрапункт у другій
частині Концерту f-moll № 5 для фортепіано та струнного оркестру Й. С. Баха;
інтонаційно-ритмічний

вигляд

пуленківського

звукообразу

нагадує

лаконічність скорботної теми Allegretto Сьомої симфонії Л. Бетховена, Adagio з
«Der Wanderer» Ф. Шуберта – Ф. Ліста. Образно-тематичне наповнення
«Епілогу» не потребує додаткових коментарів, оскільки Allegro giocoso
виткане, за визнанням самого композитора, з матеріалу попередніх частин,
уточнимо, нерідко варійованих окремих інтонацій, поданих в оточенні
пасажного, ламаного, martellat’ного руху. Це надає деяким оборотам, особливо
на початку частини, індивідуальних рис і передусім самостійності. Найбільш
очевидно цей процес демонструє ремінісценція теми другого тріо з першої
частини, якій і тут передує переосмислений в динамічному плані варіант
матеріалу зв’язки. Попередній скандувально-остинатний епізод завершується
прийомом драматургічного обриву. Досить ясно вгадуються і контури лірикоепічної теми «Прологу», не кажучи вже про варіантно-трактовану дзвоновість
останньої кульмінації фіналу. Однак в ролі останньої крапки автор виносить
початковий зворот «Епілогу», який стверджує драматичний пафос твору.
Соната для двох фортепіано Ф. Пуленка з історичної дистанції
сприймається своєрідною рефлексією на знамениті фортепіанні стилі свого
часу. Найбільш яскраво в ній представлені, як вже зазначалося, прокоф’євські
алюзії, причому як в ліричній, так і дієвій сферах. Французький композитор при
1

Про це дозволяють говорити деякі наспіви, які наведені А. Хохловкіною [212, с. 21–25].
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створенні одухотвореної ліричної мелодії оперує збагаченою хроматикою
тональністю C-dur, широкими ходами у виразних зламах верхнього голосу,
виділеного великими тривалостями, типовим кадансовим зворотом D – T.
Посилена плавним рухом фактурних голосів мелодика такого плану викликає
асоціації з пластичними образами російського майстра. Не менш яскраво
змальовує портрет прокоф’євської музики основна тема Allegro molto, наділена
пружною ритмікою остинатного супроводу, скерцозно-гротескною мелодикою
провідного голосу, в якій велику роль відіграють пунктирні звороти,
акцентовані інтервальні кроки, ямбічний багатозвучний «форшлаговий» затакт,
регістровий розмах. Відлуння подібної стилістики виявляється в Allegro giocoso
«Епілогу»: в стислості підкреслених мотивних оборотів, загостренні ритмічного
пульсу, каскадах по білих і чорних клавішах, остинатній повторності. Не
оминув своєю увагою Ф. Пуленк і фортепіанний стиль С. Рахманінова, що
постає не тільки в оркестральній кольоровій палітрі, повнозвучній акордовій
фактурі, але й у дзвоновій звучності, що стала однією з характерних прикмет
індивідуального почерку російського майстра.
З іншого боку, не можна не згадати про той вплив, який справив на
французьких композиторів Клод Дебюссі. Звідси шлейф інших образних
паралелей, що породжуються тією ж дзвоновістю, розсипом арпеджованих
пасажів, унісонними звучаннями, колористичністю багатозвучних акордів,
зміною емоційних настроїв та складають своєрідну серію прелюдійних
замальовок. Зв’язки з К. Дебюссі стають очевидними на змістовному рівні,
відсилаючи до знаменитого його твору для двох фортепіано «У білому і
чорному» (En blanc et noir)1. Х. Шмітт розкриває художню ідею цього опусу,
навіяного сприйняттям композитора трагедії Першої світової війни. Як пише
музикознавець, «У білому і чорному» композитор відбив болісну тривогу «про
молодь Франції, яка гинула на полях битви» [260, с. 223]. На його думку, «саме
душевні муки (noir) і все ж одночасно почуття надії (blanc) містить твір у своїй
1

Л. Кокорєва звертає увагу на те, що російський переклад «По білому та чорному» у нотному виданні 1965
року не відповідає французькому найменуванню [91, с. 233, виноска 239]. Зазначимо, мимохідь, що ця назва
фігурує і на сайті classic-online.ru.
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назві. Про це говорять також вірші, подані Дебюссі до окремих частин» [260].
На схожий змістовний план в цьому ансамблі вказує Л. Кокорєва: «У білому і
чорному – ця ідея співзвучна символічним мотивам опери Пеллеас і Мелізанда,
мотивом світла і мороку, опівдня і опівночі. Словом, чорне і біле в житті
людському. Кожен виконавець має право думати, що криється під цією назвою.
Але тут ніяк не йдеться про гру на чорних і білих клавішах» [91, с. 233].
Позиція

дослідника

сприймається

своєрідним

відлунням

точки

зору,

висловленої Л. Куше (Ludwig Kusche) у 1937 році: «Чи вкладав Дебюссі в назву
так багато, як “чорно-біле мистецтво”, або в прихованій жартівливій манері мав
на увазі лише “гру на чорних і білих клавішах”, це ми надамо придумувати
слухачеві» (цит. за: [260, с. 222]). Певну подвійність сприйняття Л. Куше знімає
Х. Шмітт, розгортаючи ідею твору Клода Французького в соціальногуманістичну площину. Про концептуальну заглибленість своєї Сонати писав у
листі і Ф. Пуленк, що, з огляду на час її створення, дозволяє припустити у ній
відгомін переживань війни.
Отже, Ф. Пуленк вибудовує різноманітне ігрове поле, на якому в якості
фігур виступають жанри, стилі, семантичні опозиції, структурно-смислові
комплекси. У такому контексті іншого вигляду набувають власне піаністичні
ігрові прийоми і ансамблева взаємодія. З позиції піанізму композитор
використовує практично всі сформовані типи викладу, які частково згадувалися
у зв’язку з характеристикою тематичного матеріалу. Інші особливості
стосуються трактування ансамблю. Автор звертається до всіх типових способів
ансамблевої взаємодії: розподіляє партії на провідні і супроводжуючі голоси,
активізує прийом перехоплення, перерозподіл матеріалу тощо. Разом з тим,
насиченість обох партій, їх рівнозначність сприяє виникненню ілюзії гри одним
музикантом, нагадуючи думку про те, що спільна гра на двох інструментах
стимулювалася пошуком в барокову епоху більш об’ємного звучання.
Парадоксальність цього враження народжується в результаті індивідуальнотворчого підходу Ф. Пуленка до ансамблевої техніки. Він полягає у:
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перевазі унісонного викладу, що становить особливу складність для
піаністів при тривалих синхронних одноголосних лініях, розквітчаних
періодично інтервальними ґронами;



дробленні теми в її фактурному оформленні на короткі фрагменти з їх
передачею з партії в партію в межах одного регістру;



мисленні цілісним фактурно-гармонічним комплексом, в контексті
якого тема розуміється цілісним явищем у взаємодії всіх своїх складових.
У зв’язку з цим, висвітлюється ще один модус ігрової логіки Ф. Пуленка.

Він пов’язаний з оновленим розумінням часу протікання музичних подій, які
автор організує у вигляді певних структурних одиниць: в одних випадках вони
об’єднані лігою на один такт, в інших – виділені зміною гравців, у третіх –
утримуються остинатною ритмікою або чітким розподілом функцій.
Несподівані зв’язки з розглянутими вище сонатами в аспекті апеляції до
культури минулого виявляє Соната № 1 для двох фортепіано Юрія Буцка,
створена

1974

року

[29].

Оперування

композитором

можливостями

дванадцятитоновості зближує її з Сонатою П. Хіндеміта так само, як і очевидне
тяжіння автора до композицій барокового типу і дзвонової звукообразності.
Разом з тим, у зовнішньо традиційному тричастинному циклі, побудованому за
принципом «повільно – швидко – повільно», що викликає асоціації з
увертюрою французького типу, наявним є застосування алеаторики, аметричної
музики, сонористичних ефектів тощо. Звертають на себе увагу відновлення у
правах контрастно-складеного принципу побудови музичної форми, особливо в
крайніх частинах циклу, хоча в монолітному, на перший погляд, Allegro con
forza другої частини у репризному розділі позначається драматургічний
посткульмінаційний злам, виділений композитором темповим позначенням
Sostenuto, а згодом Meno mosso, pesante. Подібного роду вказівки дозволяють
зрозуміти композиційно-драматургічну різницю зміни темпу в кожній з частин
сонатного циклу. Якщо в Allegro con forza вони слугують засобом укрупнення
провідної тематичної ідеї, стверджуючи тему Dies irae як символ трагічної
приреченості, то в крайніх частинах сигналізують про оновлення тематизму,
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змісту, надаючи повільній музиці динаміку процесуального розвитку. З цієї
точки зору вони не менш подієві і виявляють потенції до інтенсивного
розвороту драматичної образності. Нагадаємо, що наведені характеристики, як
правило, закріплені за сонатними формами циклічної композиції, в силу чого
друга частина в Сонаті Ю. Буцка сприймається quasi театральною сценою, де
провідними персонажами виступає семантична пара-опозиція. Між тим,
незважаючи на характерне темпове позначення – Allegro con forza – тут
своєрідно відбиваються закономірності подвійних варіацій, що надають
драматургічному процесу амбівалентного характеру: поєднання в ньому
статики та динаміки. Перша тема втілює дзвоновість й може бути розцінена як
ігровий модус початкової теми Largo, ben ritmato першої частини. Вона
побудована за комбінаторним принципом і містить два взаємопов’язаних між
собою елементи: перший із них, який безпосередньо відтворює дзвоновий
сполох, експонується сольно в партії Piano II і визначає його своєрідне амплуа
у всій Сонаті. Виправданість трактування підкріплюється розміреними
октавними «ударами» в партії правої руки, важкими «кроками» великими
тривалостями в лівій, розміром 4/4 і деталізованою динамікою, нібито
відбиваючою ефект загасання дзвону (f > p). Другий елемент надбудовується
над остинатно-гармонічним рухом в партії Piano I й є багаторазово
повторюваною ритмо-мотивною структурою, амбівалентною за емоційним
зарядом: з одного боку, вона відсилає до звучності малої дзвіниці, з іншого, –
маркованість практично всіх її тонів, октавний стрибок в кінці надає їй певної
танцювальності, що набуває гротескових рис в концепції не тільки другої
частини, але й всього циклу [29, с. 45–46]. Саме такі враження посилюються
другою темою (ц. 15). Вона виділяється із загального контексту тихою
звучністю (pp, consordinio), розрідженістю фактури, однорідністю ритміки. При
цьому її аскетичний наспів у Piano I (октавне дублювання через дві октави)
пов’язаний зі знаменитою секвенцією Dies irae, яка в творах композиторів XIXXX століть стала трактуватися як образ смерті (ц. 15+6 т.) [там само, с. 47].
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Заявлена семантична опозиція стверджується в повторному проведенні,
підкреслюючи важливість полярних образів в концепції Сонати і нівелюючи
ознаки сонатної форми, тим більше, що композитор зберігає вихідні висотні
позиції тематичного матеріалу, лише варіативно його оновлюючи. Великим
змінам тут піддається друга тема, яка стиснута і вирішена у вигляді діалогу:
початковій тезі середньовічної секвенції відповідає ритмічно більш рухливий
низхідний хід у межах кварти із загостреним малосекундовим закінченням.
Надалі це провокує зміни у вихідному наспіві та більш бурхливу реплікувідповідь зі злетом до кульмінаційної точки. Всі основні події доручені Piano I,
в той час як у його партнера зберігається синкопований фактурно-гармонічний
фон, що «викривляє» емоційно-психологічний пафос висловлювання. У
невеликому за масштабами розробковому епізоді продовжує діяти принцип
варіативного оновлення незмінного. Перший його розділ заснований на
матеріалі першої теми, причому у Piano II змін зазнає гармонічна вертикаль на
сильних долях такту при остинатній витриманості інших елементів фактурногармонічного комплексу. Партія ж Piano I демонструє варіативну рухливість
матеріалу при збереженні всіх ключових інтонаційних зворотів. Змінювана
вона і з точки зору висотної позиції, що в сполученні з гармонічною
вертикаллю Piano II утворює нові звукові комбінації. Як і в експозиції,
тематизм головної партії проходить під знаком f, що утримує тональність
висловлювання, заявлену на початку. Другий розділ побудований на новому
тематизмі, однак генетично похідному від першої теми: прийом октавного
подвоєння, кварто-тритонові ходи, тріольні ритмоформули тощо. Разом з тим,
музична тканина оновлюється за рахунок пунктирної тріолі, елементів
діалогічності (нові інтонаційні ідеї задає Piano II), переважання «сольного»
висловлювання у Piano I. Динамічний зліт до високої кульмінації призводить
до відновлення у правах варіантно-зміненого тематизму першого елемента
головної партії у Piano II. Ю. Буцко використовує генеральну паузу,
відчленовуючи всі попередні етапи розвитку від динамізованої репризи.
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Meno mosso забарвлене примарністю ppp, проривами sf стрибківпротиставлень високого і низького регістрів, що при максимальному стисканні
тематизму і авторській вказівці поступового прискорення і розширення
забезпечує яскравість кульмінаційного підсумку, який стверджує перемогу
загрозливого в своїй непохитності остинатного руху в партіях обох
ансамблістів. Нагадаємо, що, на думку Е. Денисова, в «остинатності завжди
присутнє щось неживе та суперечливе самій суті живих процесів. З ostinato в
музику увійшла анти людяність» [133, с. 65–66]. У такому контексті стає
зрозумілим «вихід» з інтонаційно-подієвого ряду: композитор вводить прийом
зустрічного glissando, перемикаючи далі увагу на мотив Dies irae, який
вирішено у ритмічних умовах фігури aposiopesis. Ключовий мотив проводиться
ще раз у збільшенні, кожного разу викликаючи сплеск емоційної реакції на
проголошення фатальної неминучості. Інакше кажучи, реприза вибудовується у
вигляді грандіозної багатоподієвої хвилі, яка захоплює й початок коди –
Tempo I subito (furioso). Показова ремарка secco для партії Piano II, що вступає у
діалог октавними стрибками в низькому регістрі як із кульмінаційною
реплікою, так і амбівалентною за своєю семантикою монограмою DSCH,
завуальованою

гостротою

тритоново-секундових

сполучень

і

різними

висотними позиціями. Разом з тим, як ми вважаємо, саме цей мотив вносить
драматургічний перелом в «інтонаційну фабулу» (за І. Барсовою) Allegro,
актуалізуючи
послідовностей,

пом’якшувальну
що

сприяють

в’язь
зняттю

хроматизованих
напруги.

Проте,

спадаючих
так

довго

затверджуваний конфлікт духовних начал не отримує остаточного вирішення,
оскільки в партії Piano II обіграється в гротесковому ключі малосекундовотритонова інтонація зі штрихом staccato (rubato, capriccioso). Наведені
аналітичні спостереження свідчать про те, що на форму-каркас накладаються
інтенсивні інтонаційні процеси, котрі не тільки збагачують вихідний тематизм,
але й сприяють його образній трансформації, дозволяючи говорити про
проникнення сонатності в драматургію серцевини циклу.
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Бароковий тон висловлювання в Сонаті № 1 Ю. Буцка задає перша
частина – Largo, benritmato. За своїми масштабами вона значно перевищує
Allegro і постає грандіозною фантазією, що за звучністю нерідко нагадує
органні твори Й. С. Баха. Якщо подивитися на темпові позначки і тематичні
ідеї, то складається враження мозаїчної форми, породженої вільною зміною
різних за емоційним тонусом фрагментів. Зокрема, початкове Largo змінюється
розділом Tranquillo (Tempo I) з оновленням кола інтонацій в обох партіях; потім
йде масштабний центральний епізод, наступ якого маркований Poco allargando;
його драматизм знімає Lento misterioso аж до настання репризи з варіантним
викладом вихідного тематизму. Імпровізаційний характер музичного матеріалу
підсилюють численні авторські вказівки, що стосуються тону висловлювання,
темпових градацій: Più lento (quasi cadenza), Recitativo, Lento, capriccioso,
Stringendo,

Pesante,

Grave.

Незважаючи

на

це,

в

композиції

цілого

простежуються риси тричастинності, специфіка якої зумовлена варіативністю
інтонаційно-ритмічних структур.
Відкривається перша частина quasi дзвоновим гуркотом, фатумне
звучання якого виникає не тільки за рахунок динаміки ff, акцентики, але й
зустрічного руху діахроматичних послідовностей, що взаємодоповнюють одна
одну. Посилені октавним подвоєнням, ці лінії заповнюють регістровий простір,
створюючи ауру обертонових нашарувань, споріднених з потужною звучністю
органу. Тематичний комплекс, що вкладається в чотиритакт, потім варіантно
розвивається в партії Piano II, низхідна ж послідовність у Piano I стає
своєрідним motto, виникає ще двічі й ускладнюється «імпровізованими»
фігураціями. Важливу роль у початковій фазі першої частини грає теситурне
розташування motto, яке при новому проведенні опускається на октаву.
Досягнувши похмурого басового регістру, воно завершується несподіваним
злетом у верхній регістр, де застигає у виразній ферматі цілотонного
співзвуччя, розташованого по малих септимах. Доречно нагадати, що інтервал
септими, так само як і його похідні, оцінюються дослідниками як найбільш
характерні структури в музичній мові ХХ століття.
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Позначена таким чином межа форми в реалії є лише закінченням першої
фази розвитку, оскільки невелика quasi cadenza у Piano II служить своєрідною
зв’язкою до нової стадії розгортання музичної думки. На перший погляд, тут
радикально оновлюється тематизм в партії Piano I. Однак motto тепер в
ритмічному

збільшенні

проводиться

в

партії

правої

руки

Piano II,

протискладенням йому є партія лівої руки Piano I, в якій нижній голос в
збільшенні дублює перші звуки низхідного секундового звороту motto, верхній
– у протилежному напрямку рухається звуками цілотонового звукоряду.
Збільшена ритміка описаного тематизму надає йому семантику фатуму, тому
неспокійні, на зразок розкручування пружини, мотиви немов вибиваються із
заданої метричної сітки в партії правої руки Piano I, стають своєрідною
рефлексією, вносячи в музику суб’єктивно-психологічне начало. Це пояснює
природу тієї енергетики, яка виливається у велику кульмінаційну зону,
гранично розширюючи звуковий простір і своєю експресивністю нівелюючи
голос року. В посткульмінаційній фазі motto переноситься в глибокі баси
Piano II,

відгукуючись

відлунням

у

низхідних

секундових

зітханнях,

розкиданих по різних октавах (партія правої руки; з ц. 25). Вони слугують
своєрідним фоном для поступово згасаючих речитацій Piano I у басовому
регістрі, представлених в дусі речитативу secco. Замикається друга стадія
розгортання початкового тематичного комплексу аналогічним проривом у
високий регістр, оформленим у вигляді злітаючого арпеджованого пасажу.
Попри утриманий характер motto, індивідуалізація тематизму в партії правої
руки Piano I у другій фазі дозволяє оцінити тему кружляння як головну партію,
оскільки коло її інтонацій і ритмічний профіль несуть в собі заряд активного
руху відповідно до семантики цього розділу сонатної форми.
Зміна тематичного матеріалу, темпу (Tranquillo), прийомів викладу обох
партій, індивідуалізація кожної з них дозволяють говорити про панування
ліричної образності, хоча форшлагові розсипи у високому регістрі в партії
Piano I сприймаються новим модусом ідеї дзвоновості. Основним носієм
тематичної ідеї виступає партія Piano II, до цього тісно пов’язана з
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інтонаційним комплексом свого партнера. Її акордовий виклад, створюючи по
вертикалі

пряні

співзвуччя,

відрізняється

своєрідністю

структур,

диференційованих в партіях обох рук. Басова лінія вибудовується в низці
мажорних і мінорних тризвуків, що створюють гру світлотіні, на противагу
цьому в правій руці панують інтервальні кварто-квінтові послідовності. Поява
цього тематизму в динамізованій репризі свідчить про Tranquillo як побічну
партію своєрідно трактованої сонатної форми (порів. ц. 35–3 т. і ц. 130–1 т.).
Зазначимо, що композитор точно зберігає висотну позицію вертикалі,
перетворюючи при цьому партію Piano I і збагачуючи фактурно-гармонічний
комплекс басовим голосом, який продовжує свій розвиток і є виписаним на
додатковій, третій лінійці партії Piano II. Завдяки цьому, по суті, досягається
оновлення тематизму як головної, так і побічної партій, хоча на противагу
останній провідний звукообраз у висотному і ритмічному відношеннях
змінений, немов би «підсумовуючи» ідеї обох партій експозиції.
Особливої уваги заслуговує рішення партії Piano I (ц. 115+2 т., a tempo): в
ній досить довго в ритмічній прогресії зменшення витримується звук es в
октавному подвоєнні, який виливається в тему кружляння, підсилюючи
остинатно підготовлене драматичне напруження і аргументуючи високий
кульмінаційний сплеск. Візуально складається дві просторові зони: партія
Piano I і басовий додатковий голос Piano II реалізують у новому втіленні модус
незмінного і мінливого, в той час як motto складає основний тематизм партії
Piano II і підводить до контрапунктичного сполучення головної та побічної
партій у багатоярусній ансамблевій фактурі. Домінування повільного темпу в
першій частині, асоціативний зв’язок з естетикою бароко зумовлюють
континуальність музичного процесу, незважаючи на наявність контрастуючих
комплексів. Особливо це відчувається, як було показано в репризі, що пояснює
закінчення першої частини. Вона замикається поступовим позбуванням
інтонацій motto в глибоких басах обох партій і яскравим контрастним
перемиканням у високий регістр, стверджуючи тим самим ідею полярності,
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заявлену практично на всіх гранях сонатної форми. Такого роду прийом
підкріплює зв’язок з бароковим світовідчуттям.
Особливості тематизму Сонати впливають на характер розробки. В ній
варіантно перетворюються як ритмоінтонації motto, так і головної партії. Більш
того, вона підхоплює ідею стадіального розвитку, динамізуючи вихідний
тематизм за допомогою зміні теситурних позицій, і загострює прийом
запитально-відповідальних

структур,

завуальованих

в

експозиції

в

різнорідності тематизму партій. Інакше кажучи, якщо в першому розділі
сонатної форми діалог спроектований на вертикаль, то в розробці він набуває
горизонтальної проекції. Три фази інтенсивного розвитку початкового
тематизму виливаються в каденцію в партії Piano I (Agitato molto), яка
розширює свої кордони за рахунок поступового підключення Piano II і
переходить в спільну quasi імпровізаційну фантазію, вибудовану за принципом
комплементарності (Pesante, ц. 85). Задіяні тут ритмогрупи, помножені на
сучасне втілення прискорення в деяких із них, відроджують дух барокового
концертування, імітуючи звучання старовинних клавішних інструментів.
Підсилює асоціації епізод Lento misterioso, в якому композитор використовує
специфічний прийом pizzicato на струні A2 з ремаркою «подібно дзвону» [29,
с. 39]. Даний епізод знімає напругу розробкового розділу, оскільки в ньому
переважає тиха динаміка, лише зрідка відзначена яскравими спалахами f, і
забарвлює в подібні тони початковий етап репризи (ppp, con sordinio).
Плинність розгортання музичної думки, однак, не вуалює все ж початок
невеликої коди, про що свідчать проведення motto у Piano I в басовому регістрі
і дзвоновий гуркіт у партії Piano II. Зв’язок зі вступом підкреслюється
замиканням коди яскравим злетом у високий регістр, що варіантно репрезентує
своєрідне оформлення «кадансів» на межах розділів форми. Весь репризний
фазис демонструє тісну взаємодію двох принципів, які надають сонатній формі
цієї повільної музики своєрідних рис. Мається на увазі сполучення незмінного і
змінюваного,

втіленого

тут

шляхом

додатковими

контрапунктуючими

збагачення

голосами,

основного

варіантним

матеріалу

перетворенням
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тематизму головної партії, динамізацією розвитку через інтонаційний зсув
основного тематизму на півтону вище. З іншого боку, в останній фазі форми
посилюється регістровий контраст завдяки максимальному розширенню
звукового простору із заповненням всіх його «ярусів».
Перша частина демонструє таку спаяність обох партій, при якій
затушовується діалогічність, яка відзначається характерною рисою творів для
двох фортепіано. Тут важко також говорити про підпорядкування однієї партії
іншій на основі їх фактурного викладу. «Фантазійний» характер цієї музики,
забарвленої в трагічні тони, доповнює коло барокових асоціацій паралелями з
органними

композиціями,

звукова

пишність

яких

забезпечувалася

різнотембровою регістровкою із підключенням глибоких басів. Другим
важливим фактором є лінеарність, ускладнена тут октавними дублюваннями і
співзвуччями інтервальної структури. Вплив поліфонічної культури при
зовнішньому quasi гомофонно-гармонічному оформленні підкріплюється
комплементарністю партій, яка трансформує традиційну діалогічність в інший
семантичний модус. Незважаючи на це, композитор залучає різноманітні ігрові
фігури, перш за все пов’язані з піанізмом. Серед віртуозної компоненти
назвемо практично всі вироблені в попередній культурі прийоми, які в
контексті повільного темпу вимагають особливої уваги до динаміки у
розгорнутих побудовах, чіткої «промовлюваності» дрібних ритмічних груп,
певної свободи висловлювання при збереженні внутрішньої метроритмічної
пульсації. З точки зору ансамблевої техніки виникають складнощі щодо
врівноваження різночасових ритмічних фігур, які розширюють тактові кордони,
проведення motto, теми побічної, комплекса дзвоновості, виражених великими
тривалостями і передбачаючих створення єдиної лінії розвитку.
Фінал Tranquillo con moto узагальнює попередні ідеї в іншому, ігровому,
просторі із залученням нового тематичного матеріалу. Атмосфера барокової
імпровізації визначає характер початкового розділу частини, де по-новому
переломлюються дзвоновий комплекс, котрий утворює фундамент для
інтонаційних подій, і тематичні мотиви головної партії (фігури кружляння в
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системі повторності), представлені композитором у вигляді initio алеаторичної
послідовності (con moto). Показовою є відмова від тактометричної сітки, що
підсилює відчуття вільного розгортання музичної думки, насиченість і
регістрування якої посилюють асоціації з органною звучністю. Важливу роль
відіграє й інтервальний комплекс з рельєфним поданням кварто-квінтових,
секундових і септимових ходів, що входили у структуру гармонічної вертикалі
попередніх частин. Інакше кажучи, композитор демонструє майстерність
комбінаторної техніки як однієї з прикмет ігрової логіки. Створений на початку
частини звукообраз замикається «фігурою вічності» (низхідна послідовність у
низькому регістрі цілими тривалостями). Він підхоплює трагічну образність,
котра пронизує весь цикл, і несподіваним чином забарвлює світлом знаменний
розспів нового розділу Maestoso. Якщо в перших двох частинах зіставлення
розміреного руху і бігу ритмогруп різної конфігурації втілювало типову для
бароко антиномію вічності і тлінності буття, то завдяки включенню
православного наспіву заявлена раніше пара набуває іншого смислового
наповнення, а саме антиномії «духовне – земне». У такому контексті дзвоновий
тематизм створює додаткове підсвічування, стверджуючи нову лінію в
розвитку художньої концепції. Показовою є активізація комплементарнодіалогічного принципу, при якому кожна з партій стає носієм певної образності
і виконує власну драматургічну функцію.
Maestoso є серцевиною фіналу, його складної тричастинної форми, і
вибудовується у вигляді серії варіацій на цитатний матеріал, доповнюючись
варіантно оновленими елементами дзвоновості. Композитор звільнює наспів від
тактометричної сітки, звужує його межі, перетворює ритмічно, збільшуючи
тривалості, передає з голосу в голос, зберігаючи при цьому впізнаваність
початкового звороту. Maestoso розподілене на два розділи: у першому
викладається знаменний розспів у максимально повному обсязі, завершуючись
своєрідною інтерлюдією на мотивах цитати і дзвонового комплексу, розвиток
якого ще триває. Про закінчення цього фазису свідчить «інверсія» фігури
зльоту, знайома як знак завершення першої частини, і септимо-квартовою
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спіазвуччя у високому регістрі. Характер другого фазису Maestoso визначає
серія варіацій, особливістю яких є неподільність музичного процесу, поступове
збагачення фактури, активізація ритмічного руху, спрямовані на динамічне
укрупнення заявленого раніше образу. І тут композитор замикає його проривом
у верхню теситуру, з тією лише різницею, що довго обіграє на контрасті p - f
протиставлення низу і гори як звукових еквівалентів «земне – духовне».
Реприза ознаменована відновленням метра 3/2 і варіантним викладом
начального п’ятитакту з прийомом регістрово-тембрової і динамічної інверсії
(скрипковий – басовий, mf – pp). Зміна спрямованості окремих мотивів
спостерігається в послідовності, яка визначає зміст алеаторичної quasi
імпровізації (con moto). Більш масштабно і різноманітно тут розвивається
дзвоновий комплекс, що виявляє багатогранність змістовних планів: важкого
набату, дзвінких переборів, розкотистих відгомонів. У цей звуковий контекст
органічно вписується знаменний розспів на тій самій висотній позиції з точним
проведенням двох рядків і з подальшим варіантним перетворенням вихідного
матеріалу. Звертає на себе увагу виокремлення мотиву із загального
багатоскладового

тематизму

через

збереження

ритміки

оригіналу.

У

трансформованому вигляді тут розчинені в єдиному комплексі дзвоновості
інтонації motto і загострені ритмогрупи з кульмінації головної партії першої
частини. Регістрова всеосяжність, насиченість інтонаційної фабули визначають
поривчастість кульмінаційної фази (Agitato) з подальшим позбуванням подій у
ppp. Вибудована за принципом динамічної хвилі кода (Largo) стверджує
дзвоновість як наскрізну образно-семантичну ідею сонатного циклу: низхідні
ходи витриманих басових опор нагадують глухі удари великого дзвону, а
мотиви «розгойдування» алеаторичної послідовності, всілякі арпеджіато і
ламаний фігураційний рух викликають асоціації з грою на малих дзвонах.
Як показує аналіз Сонати № 1 для двох фортепіано Ю. Буцка, її
концептуальний задум виключає такі традиційні характеристики ансамблевої
музики, як змагальність, діалогічність, концертування, що, однак, не позбавляє
цю музику яскравої концертності, якщо під цим розуміти рельєфну презентацію
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тематичного матеріалу, залучення великої техніки і багатства тембральної
палітри. Здавалося б, серйозність змісту найменше налаштовує на розмову про
ігрову логіку. Тим не менш, гра не виключає ні глибини філософського
осмислення життєвих реалій, ні залучення широкого кола асоціацій, посилених
цитатним матеріалом і звукозображальними елементами, ні різноманітності
піаністичних прийомів і принципів ансамблевої взаємодії. Ігрова логіка тут
представлена можливим спектром своїх модусів в їх екстра- та інтровертних
проекціях. Під першою розуміється підпорядкування всього комплексу
стилістичних засобів вираженню змісту твору, під другою – методи роботи з
матеріалом в умовах фортепіанного ансамблю.
Висновки до Розділу 2
Розглянуті музичні зразки, що написані композиторами, різними за
художньо-естетичними

поглядами

та

національною

приналежністю,

є

свідоцтвом здатності дворояльного ансамблю до гнучкої зміни ігрових модусів
змістовного та жанрово-стильового плану.
1. Фольклорний напрямок в усьому спектрі його винаходів у ХХ столітті
знайшов відбиття як у жанрах, що вирізняються свободою композиційних
властивостей (рапсодія, програмна п’єса), так і типізованому (соната), на
тлі закономірностей якого виявляється своєрідність композиторського
мислення. В будь-якому разі ігрова логіка дворояльного ансамблю
прогнозує можливість вільного використання різних за походженням
принципів співвідношення композиторської та народної творчості,
методів роботи з фольклорним матеріалом («Рапсодія для двох
фортепіано та оркестру» C. Вайнюнаса; Соната № 2 для двох
фортепіано Ю. Буцка; Соната для двох фортепіано І. Стравінського)
або характерними його ознаками поза цитування («Диптих» для двох
фортепіано Л. Шукайло). Водночас, наявність двох клавіатур розширює
темброво-регістрові та фактурні ресурси, поширюючи притаманну для
багатьох

фольклорних

жанрів

ігрову

(діалогічно-характеристичну)
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ситуацію на взаємодію ансамблевих партій (усіх чотирьох рук). Такого
роду умови відкривають широкі можливості для прояву композиторської
індивідуальності.
2. Дворояльна соната в умовах виникнення особливого інтересу митців
ХХ століття до барокової культури немов повертається до своїх витоків,
демонструючи дифузність жанрових кордонів, здатність до втілення як
пісенно-танцювальних

мотивів,

так

і

високої

мови

поліфонії,

нерегламентованість циклу, синтез декількох композиційних принципів в
межах одного твору. Між тим, неокласичні засади не позбавили її
відчуття причетності до соціально-духовних подій свого часу, навпаки,
дозволили узагальнити колізії сучасного світу за допомогою усталених
семантико-композиційних одиниць. Завдяки цьому дворояльні сонати, які
були створені різними композиторами (П. Хіндемітом, Ф. Пуленком,
Ю. Буцком, зокрема його Соната № 1), виявляють чимало спільних рис,
зберігаючи індивідуальний у кожному випадку підхід до музичного
досвіду і можливостей ансамблевої техніки. Незважаючи на суто
інструментальне походження, соната для двох фортепіано залучає
програмні, звукозображальні, жанрові елементи, що спрямовані на
конкретизацію

художнього

задуму.

Багатостильове

забарвлення

розглянутих творів сприяє виникненню ігрового простору з екстра- та
інтровертним полюсами.
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РОЗДІЛ 3
МОДУСИ ГРИ В АНСАМБЛІ ДЛЯ ДВОХ ФОРТЕПІАНО
ХХ СТОЛІТТЯ
Терміни «модальність», «модуляція», «модус» задіяні Є. Назайкінським в
контексті міркувань стосовно логічних процесів музичної композиції [131]. Так,
під

«модальністю»

він

розуміє

образну

забарвленість

музичного

висловлювання, яка змінюється відповідно до місцезнаходження тематизму у
формі і його драматургічної функції [там само, с. 173]. Під «модуляцією», у
широкому смислі слова, – зміну авторської позиції, фабульних мотивів,
настроїв, станів [там само, с. 245]. Нарешті, «модус» трактується ним як
музична універсалія. «М у з и ч н и й

м о д у с,

– зазначає науковець, – є

цілісний, конкретний за змістом (тобто один з множини можливих), художньо
опосередкований стан, об’єктивований в музиці у різних формах, різними
засобами і способами» [там само, с. 239]. І далі: «<…> модус – це не стан
взагалі, а стан часовий, один з маси випадкових чи закономірно обумовлених,
вибіркових чи навіюваних» [там само, с. 240]. Ця характеристика модусу
органічно поєднується з регламентованою нерегламентованістю ансамблю двох
фортепіано, безмежною його можливістю реагування на будь-які явища, що
знаходяться

поза/усередині

музичного

мистецтва,

первинною

запрограмованістю ігрової ситуації через наявність двох партнерів, діалогізмом
як загальним принципом здійснення гри. Відсутність у дворояльного ансамблю
історично усталеної форми-структури визначила наперед мобільність жанру у
«відкрито асоціативному стилі» ХХ сторіччя (термін Г. Григор’євої), вільний
вибір техніко-стильових засобів, художньо-естетичних опор, індивідуальних
жанрово-стильових моделей, що повною мірою відповідало синтетичності
тогочасного творчого мислення. На цих підставах ігрова природа сумісного
музикування заявляє про себе у різноманітних модифікаціях, залучаючи до
своєї орбіти як практику «вторинної» творчості, так і створення quasi
театралізованого дійства.
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3.1 Діалог у ігровому просторі музичної культури:
В. Лютославський – Н. Паганіні; Г. Андерсон – Ж. Бізе
Антиномія «своє» – «чуже» як мистецтвознавча проблема виникла в
1970-х роках у зв’язку з розширенням художнього тезауруса і осягненням
сучасною свідомістю завоювань далеких культур. На думку О. Міхайлова, вже
у XVIII столітті «люди починають упізнавати себе в формах іншого. Це було
переживання історії – і одночасно естетична гра» [123, с. 31]. На думку вченого,
творча свідомість поступово починає відбиватися у «дзеркалах минулого», що
ставить її перед проблемою вибору. В результаті виникає «простір для
нестримної гри в мистецтво» [там само]. Розмірковуючи далі на цю тему,
дослідник висловлює цікаву думку, згідно з якою твір мистецтва – це
«універсальний підсумок», «вузол історичного досвіду» [там само, с. 32].
Активна взаємодія мистецтва ХХ століття з уже сформованою художньоестетичною спадщиною, з одного боку, і прагнення відкрити завісу над
таємницями свідомості, з іншого боку, сприяли введенню в науковий дискурс
ще однієї біполярності: «Я» – «не-Я». Розшифровуючи модуси її прояву,
Д. Дубровський обирає відправною точкою смислове поле «Я» і пише:
«Відношення “Я” до “не-Я” є відношенням “Я”: 1) до зовнішніх предметів,
факторів, процесів; 2) до власного тіла; 3) до самого себе; 4) до іншого “Я”
(іншої особистості); 5) до “Ми” (тієї соціальної групи, спільноти, з якою суб’єкт
себе ідентифікує, до якої він себе відносить); 6) до “Вони” (до тієї соціальної
групи, спільноти, з якої суб’єкт себе виключає, якій він себе протиставляє)» [67,
с. 84]. Як видно, пари-опозиції «своє – чуже» та «Я – не-Я» перетинаються в
змістовному просторі зіткнення з чимось, що знаходиться поза кожної з
одиниць всередині біполярності, у системі протиставлень «себе» чомусь
«іншому» (рівень прояву якого не має значення). Разом з тим, «чуже»
проводить розподіл між “Я” та “не-Я”, де “не-Я” постає модальністю «не-Моє».
У контексті, що нас цікавить, поняття «чуже» буде вживатися в ситуації роботи
композитора з текстом, який йому не належить, поняття ж «Я – не-Я» – у разі
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уточнення характеру ансамблевої взаємодії. Отже, пара-опозиція «своє» –
«чуже», осмислена в контексті досвіду музичної культури, є своєрідним
регулятором творчого процесу.
У системі координат «композитор – традиція» вона набуває або
протагоністичного характеру в умовах наслідування нормативів, що склалися,
або антагоністичного за активної їх переоцінки, аж до руйнації застарілих
уявлень. У будь-якому з варіантів не втрачається агонічна природа творчості,
що реалізується в грі як особливому виді діяльності. Ігрова логіка домінує в тих
випадках, коли «темою» твору обирається створений раніше опус іншого
автора. Отримавши імпульс у музичній культурі бароко, ця практика розквітає
в епоху романтизму, яка стимулює будь-які форми вияву творчої ініціативи.
Інтерес багатьох видатних композиторів до транскрипції пояснюється
особливостями цього жанру, суть якого зводиться до роботи з чужим
матеріалом. На думку О. Жаркова, транскрипція характеризується наявністю
двох систем, безпосередньо пов’язаних із запозиченим першоджерелом і
створеним на його основі новим твором. Ця взаємодія, на думку музикознавця,
розгортається у поле «тяжіння-відштовхування», втягуючи у свою орбіту всі
елементи музичного тексту. «У транскрипції “чуже” (текст оригіналу), – пише
дослідник, – перетворюється на “своє-чуже” (термін М. Бахтіна) – текст
транскрипції. Отже, транскрипція є нашаруванням смислів обох систем і іноді –
трансформацією оригіналу у власний стиль автора нового твору» [68, с. 98]. В
аспекті ігрової логіки транскрипція передбачає органічне сплетіння двох видів
гри

–

організованої

та

імпровізованої

(за

М. Епштейном).

Під

«організованістю» у такому випадку розуміється початкова заданість умов
оригіналом, під «імпровізуванням» – свобода транскриптора в поводженні з
ним. Якщо «організованість» забезпечує впізнаваність першоджерела, то
«імпровізування» виявляє ступінь індивідуального втручання в нього «ззовні».
Стійкий інтерес до «Каприсів» Н. Паганіні, які сколихнули музичний
світ свого часу, пояснюється художньо-віртуозними особливостями музики, що
провокують ситуацію боротьби, змагальності. На недекларований виклик
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відгукнулися видатні музиканти, з іменами яких асоціюються і вищі досягнення
фортепіанного мистецтва, і відкриття на композиторських теренах. Значний
список «вторинних» зразків, зокрема «Каприс» № 24 a-moll, наводить
І. Ямпольський, об’єднуючи їх під рубрикою «обробки» і диференціюючи в
залежності

від

інструментального

складу

[228,

с. 324–325].

Книга

І. Ямпольського була опублікована 1961 року, через що багато творів
залишилися за її межами. Серед них – «Варіації на тему Паганіні» для двох
фортепіано польського композитора Вітольда Лютославського (1913–1994),
одного із впливових новаторів радикально налаштованого XX століття [110].
Діалог «двох культур», двох творчих свідомостей, нарешті, двох партнеріввиконавців відкриває перед дослідником широке поле пізнання1.
За його словами, у роки війни вони з Анджеєм Пануфником2 (1914 –
1992) грали в кафе не тільки фонову, але й класичну музику. З цією метою вони
робили перекладення для двох роялів органних токат Й. С. Баха, вальсів
В. А. Моцарта, Ф. Шуберта, Й. Брамса, сюїти з «Лускунчика» П. Чайковського,
«Болеро» М. Равеля тощо [111, c. 20]. Цікава авторська позиція відносно
«чужої» музики: «Наші транскрипції дуже точно відповідали авторському
тексту: наприклад, перекладення токат Баха були ближчими до оригіналу, ніж
обробки Бузоні. Ми намагалися зберігати навіть регістрування, що, природно,
простіше зробити, коли в розпорядженні знаходяться два інструменти. У такий
спосіб ми обробили понад двісті творів! Крім цього, ми робили парафрази.
Вальс Штрауса, гармонізований у дусі Равеля... Це вносило в нашу діяльність
пожвавлення і приносило нам задоволення (зауважимо, наявні прикмети ігрової
ситуації – І. С.). Поєднання відомих мелодій із колористичною, пікантною
гармонією було особливо привабливим. Так ми перетворювали фрагменти з
опери “Кармен” Бізе, а часом і побутові жанри типу чардашу» [там само, с. 20–
21]. Наведені зауваження композитора пояснюють методи його роботи при

1

Спостереження над взаємодією тексту оригіналу та його перетворенням сучасним композитором викладено у
статті автора [170].
2
Видатний польский композитор і диригент.
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створенні «Варіацій на тему Паганіні». Ідея написання цього опусу належала
І. Маркевичу, арфісту Варшавської філармонії, пізніше диригенту, який, як і
багато інших відомих до війни людей, працював офіціантом. Його
неодноразово повторюваний заклик: «Ви повинні обов’язково скласти парафраз
на 24-й Каприс Паганіні!» – подіяв, і в 1941 році з’явилися «Варіації»1 [111,
с. 21]. «Я це зробив, – казав В. Лютославський, – один раз самостійно, без
участі Пануфника» [там само].
Індивідуальний підхід до «чужої» музики ясніше окреслюється в тому
випадку, коли є можливість порівняти нову авторську концепцію з вже
існуючими зразками. Відомо, що «Каприси» Паганіні надихали Р. Шумана,
Ф. Ліста, Й. Брамса, в XX столітті – С. Рахманінова, Дж. Рохберга, Е. Денисова,
А. Шнітке; широкого поширення набули обробки Ф. Крейслера, Л. Ауера,
К. Шимановського, які увійшли до класичного фонду скрипкової літератури.
Г. Григор’єва відносить такого роду твори до особливої форми «варіювання
варіацій» [55, с. 53]. Серед таких популярних джерел, що надихали творчі
пошуки сучасних майстрів, музикознавець називає «Чакону» Й. С. Баха і
«Каприс» № 24 a-moll Н. Паганіні для скрипки соло. Ці твори, на думку
Г. Григор’євої, є «темами вищого порядку»; вони формують простір для
реалізації власних ідей. Зокрема, вчений зазначає, що Е. Денисов в циклі «П’ять
каприсів Паганіні» для скрипки і струнного оркестру (1986) поміщає 24-й
каприс на останню позицію і здійснює варіювання в оркестровій партії,
обіграючи як можливості стильового варіювання, так і вже затверджені способи
збагачення фактури. Навпаки, для А. Шнітке знаменитий каприс Н. Паганіні
стає одним із фрагментів полістилістичної композиції (мається на увазі
«Посвята Паганіні» для скрипки соло, 1982). Для американського композитора
Дж. Рохберга музика Н. Паганіні дає імпульс для створення своєрідної інверсії
форми – варіацій із темою в «Каприсі-варіаціях» для скрипки соло (1970), що
не

1

виключає

застосування

іншого

матеріалу,

запозиченого

30 років потому, у 1977–78 роках композитор створив версію для фортепіано з оркестром.

з

музики
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Л. Бетховена, Ф. Шуберта, А. Веберна. Характеризуючи «Варіації на тему
Паганіні» для двох фортепіано В. Лютославського, музикознавець пише: «По
суті, це транскрипція тексту Паганіні, що трактує “тему” як точне чергування
11 варіацій із кодою» [55, с. 63]. При цьому відзначаються «спрямованість змін
у бік всіляких способів загострення звучання, скерцозності, аж до гротеску»,
«поєднання “варіацій на варіації” з цікавими ансамблево-фигураційними
прийомами обробки оригіналу» [там само]. Позиція дослідника є ясною –
поняття «транскрипція» автор розуміє як збереження композиційного кістяка
першоджерела, а не ступінь зміни інтонаційно-стилістичної складової
музичного тексту. Точка зору науковця не збігається з думкою композитора,
який трактує свої «Варіації» як тип парафразу. Логіко-смисловий дисонанс, що
виникає, потребує додаткових роз’яснень і уточнення власних поглядів.
Для визначення подібного роду явищ у музикознавстві застосовуються
такі поняття, як «редакція», «обробка», «перекладення», «транскрипція»,
«парафраз». Незважаючи на різноманітність, вони об’єднуються під знаком
«обробки», оскільки «чужий» твір, незалежно від поставлених індивідуальних
цілей, змінюється тією чи іншою мірою. Зазначимо, що «редакція», сутність
якої пов’язується з виконавсько-методичними завданнями, є найпростішим
видом «втручання» в авторську музику і може бути присутня в будь-якому з
більш

складних

типів

«обробки»,

полегшуючи

або

ускладнюючи

інструментальну партію. Універсальні властивості терміну «обробка» не
скасовують його власного значення, пов’язаного з прикладами збагачення
оригіналу за допомогою введення додаткових партій. Такими прийнято вважати
обробки «Капрису» № 24 Ф. Крейслера, Л. Ауера, К. Шимановського для
скрипки і фортепіано. Їх аналіз дозволяє вважати обробку негерметичною
формою, яка виявляє здатність до зближення з найбільш нерегламентованим
принципом створення твору на основі «чужої» музики. Він визначає суть
парафразу, етимологія якого – «переказ» [118, стб. 178], передбачає активну
«співпрацю» з іншою свідомістю. Подібного роду важлива умова стає
очевидною при

порівнянні

з транскрипцією,

що

означає,

буквально,
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«переписування» [88, стб. 589]. Якщо порівняти роботу названих скрипалів і
композиторів із текстом Н. Паганіні, то стає зрозумілою система регламентацій
і вільностей. Тільки Л. Ауер зберігає послідовність варіацій, доручаючи партії
фортепіано фактурно-гармонічний супровід, варіюючи виклад від варіації до
варіації [140]. Проте творча ініціатива проявляється в наявності невеликого
фортепіанного вступу і своєрідної інтерлюдії, розташованої між 6 і 7
варіаціями. Акордова фактура, динаміка ff укрупнюють головний звукообраз,
стверджуючи його в центральній кульмінації циклу. Дозволяє собі Л. Ауер і
«вторгнення»

до

паганінівського

оригіналу,

використовуючи

прийом

«вторинного» варіювання в 10, 11 варіаціях, і більш масштабно оформлює
фінал, посилюючи концертні властивості опусу. Контрастнішою стає динаміка,
і в партію фортепіано в кінці вводиться ефектне тремоло на тонічній опорі.
У більш вільній манері трактує «Каприс» Ф. Крейслер, оскільки змінює
варіації місцями (наприклад, у 3-й фігурує матеріал 4-ї, 4-а у Крейслера – це 8-а
у Паганіні, 5-а – це 6-а тощо) [141]. Музикант створює й «варіації на варіацію»
(6, 8 варіації) і розгорнутої (27 тактів) коди, пропонуючи власну інтерпретацію
загальних форм руху фіналу першоджерела. На противагу «активній» участі в
прочитанні скрипкової партії і композиції цілого фортепіанний супровід не
виходить за межі фактурно-гармонічної підтримки, про що свідчить і
відсутність

у

ньому

теми;

лише

4-у

варіацію

Ф. Крейслер

замикає

фортепіанним завершенням. То є цікавим прийомом посилення образного
контрасту між варіаціями, що вносить елементи характеристичності: 5-а
варіація – Andante con moto, p, cantando, consordi ad libitum; 6-а – L’istesso
tempo, p, leggiero; 7-а – Poco piu mosso, 8-а – Andante, pp.
Ще далі йде в своїх прагненнях К. Шимановський [142]. Тільки дві
варіації залишаються на своїх позиціях (1-а і 8-а), лише в темі фортепіанна
партія становить гармонічну підтримку, в інших випадках не просто
демонструє різноманітність фактурних прийомів, але й стає своєрідною низкою
варіацій

на

задану

гармонічну

послідовність.

Через

це

домінує

контрапунктичне сполучення партій, іноді вони вступають у діалог завдяки
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імітаційним перекличкам. «Каприс» Н. Паганіні інтерпретується в дусі
характеристичних

варіацій,

про

що

свідчать

відповідні

ремарки,

які

доповнюють темпові позначення. Зокрема, Allegretto capriccioso (2-а варіація)
змінюється Andante mesto (3-я варіація), після чого звучить Vivace assai (4-а
варіація), відтінюване Andante espressivo (5-а варіація). Заявлений принцип
витримується до кінця опусу: Vivace assai. Molto deciso (6-а варіація) –
Allegretto scherzando (7-а варіація) – Moderato con forza (8-а варіація) – Andante
dolce (9-а варіація) –Tempo moderato. Vigoroso (10-а, фінальна варіація).
Кодовий розділ композитор мислить як узагальнення всього циклу: він не
позначений у нотному тексті, окремлений графічно і встановлює зв’язок з
початком, оскільки в фортепіанній партії в октавному подвоєнні проводиться
ключовий мотив теми у T–D нахилі. Контрастна зміна стихії руху, лірики і
скерцозності створює внутрішні мініцикли і багатопланово репрезентує ці
образні сфери, що кардинально відрізняє «обробку» К. Шимановського від
певної «монообразності» першоджерела. Обрана польським композитором
позиція впливає на проникнення контрасту всередину деяких варіацій,
посилюючого зв’язок із романтичним світовідчуттям. Асоціації, що виникають,
підкріплюються багатством фортепіанної фактури і вишуканими знахідками
гармонічних барв. З цієї точки зору «обробка» максимально зближується з
парафразом, який, на відміну від перекладу, та транскрипції, передбачає вільне
волевиявлення художника по відношенню до «чужого» матеріалу.
Чим вільніше композитор ставиться до оригіналу, тим складніше вписати
кінцевий результат у сітку понять, що склалася. Не випадково в сучасному
українському музикознавстві здійснено спробу теоретичного осмислення
відомих форм роботи з обраним першоджерелом в контексті розгляду
транскрипції як синтетичного жанру, «що реалізує принципову можливість
внесення до оригіналу певних композиційно-семантичних змін, характер яких
обумовлюється стилем нового автора-інтерпретатора» [27, с. 6]. На думку
музикознавця, «перекладення та редакції <…> тяжіють до майже повного
збереження усіх деталей системи першоджерела, <…> отже тут відсутня
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головна риса транскрипції як жанру – подвійне композиторське авторство» [27,
с. 11].

Вихідні

теоретико-методологічні

посилки,

обрані

М. Борисенко,

закономірно обмежили об’єкт дослідження, виключивши таке явище, як
парафраз. Судячи з переліку «винятків», що не дозволяють використовувати
термін «транскрипція», парафраз мається на увазі у творах, де наявне надмірно
вільне ставлення до оригіналу, «введення авторського матеріалу оброблювача із
самостійним тематичним значенням» [там само, с. 13].
Сказане не виключає проявів творчої ініціативи транскриптора при
«перенесенні» чужого твору в умови іншого інструменту (інструментального
складу). Зокрема, підкреслюючи новаторську роль Ф. Ліста в розвитку цього
виду творчості, дослідники відзначають, що «він відійшов <...> від надмірно
буквального відтворення тексту оригіналу, вважаючи за можливе і необхідне
компенсувати неминучу при перекладенні втрату деяких сторін художнього
цілого іншими засобами, наданими новим інструментом» [88, стб. 590].
Здавалося б, віднесення Г. Григор’євою «Варіацій на тему Паганіні»
В. Лютославського до транскрипції знаходить своє додаткове обґрунтування.
Втім, польський композитор не просто транскрибує першоджерело, а поміщає
його в інше гармонічне середовище1, створюючи ігрову ситуацію pro і contra,
«свого» та «чужого», більше того, розширюючи поле творчої рефлексії за
рахунок інших авторських версій.
Вихідні установки В. Лютославського заявлені у викладенні теми.
Гострий форшлаг на сильній долі такту, з одного боку, ніби підхоплює
варіаційні знахідки самого Н. Паганіні, який надає з його допомогою кокетства
етюдоподібному тематизму другої варіації, посилюючи ефект за рахунок
метричного зсуву; з іншого боку, відсилає до фортепіанної партії в обробці
К. Шимановського,
1

де

форшлаг

«розцвічує»

скупу

гармонічну

опору,

Цю особливість зазначає й Г. Григор’єва: «Тема викладена з форшлагами, регістровими стрибками,
перегармонізацією не тільки по відношенню до оригіналу, але і до гармонічної схеми речень періоду.
Продовжуюча частина двочастинної форми зовсім змінює тональний план і ладове забарвлення теми, вводячи
хроматичну секвенцію, елементи політональності. Так, вже сама тема стає варіацією на оригінальне музичне
джерело. Далі йде ряд варіацій, що спираються як на гармонічний план теми Лютославського, так і на подальші
зміни цієї її сторони. Звідси – примхливість, гострота, гротеск, що відчуваються як нові образні варіанти
діатонічної теми Паганіні» [55, с. 63–64]. Зауваження музикознавця, як бачимо, свідчать на користь парафразу.
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викликаючи асоціації з «брязкотом» по струнах. Цей прийом розширює коло
асоціативних зв’язків, вбираючи досвід Ф. Ліста, який використовував
арпеджіато в межах сильної долі, надаючи темі рапсодичного характеру.
В. Лютославський не позбавляє тематичне джерело оригіналу хоча й рідкісної,
але ясної ладотональної вертикалі та доручає проведення теми Piano I. Однак у
другому чотиритакті D виникає на фоні DD, утворюючи на сильній долі
виразне квартове співзвуччя, перша частина завершується C-dur, а друга
відкривається A-dur (subito sf molto), надалі окремі мотиви «омінорюються»
(замість C-dur – c-moll), що стає показником авторської ініціативи на етапі
викладення запозиченого матеріалу. Цікавий і прийом «рознесення» основної
теми «Капрису» в регістровому просторі, завдяки чому «акомпанемент» і
«мелодія» створюють ілюзію гри в чотири руки.
Інша роль відводиться Piano II. Лише візуально його партія виконує
гармонічну функцію. Насправді складається враження, що В. Лютославського
мало турбує її відповідність запозиченій темі. Щоправда, зрідка «радує слух»
неочікуване звучання, зокрема, домінантового тризвуку в кінці першого
чотиритакту, C-dur на першій долі в кадансі першої частини, a-moll наприкінці.
В цілому ж, «гармонічна тема» заснована на септакордових послідовностях, що
підкорюються власній логіці розвитку. Якщо простежити рух басу, то
вимальовується не менш рельєфна лінія, ніж в оригіналі: f-d-h-e-f-d-h-c-d-||esdes-es-es-ces-b-f-e-a.

Узгоджуючись

із

першоджерелом,

метроритмічна,

«гармонічна тема» створює сучасний «коментар» щодо нього, виступаючи в
ролі одного з учасників розігруваного діалогу. Доречно нагадати, що свої
«Варіації на тему Паганіні» В. Лютославський написав через 4 роки після
закінчення консерваторії, коли змушений був створювати «типово тональну
музику», всупереч власним новим гармонічним уявленням [111, с. 18]. Звідси
витоки дещо полемічного запалу стосовно твору XIX століття, свого роду
демонстрація

повної

незалежності

від

усталених

норм

і,

одночасно,

підкреслення відкритості опусу Н. Паганіні для інновації, в тому числі, в галузі
музичної мови. Здається, в цьому В. Лютославський успадковує сформовану
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традицію, оскільки кожне звернення до «Капрису» Н. Паганіні стало зразком,
який підтверджує як невичерпаність інтонаційно-ігрових ідей великого
скрипаля, так і безмежність фантазії його інтерпретаторів.
Серед паралелей, що виникають, назвемо порушення масштабних
одиниць циклу. Нагадаємо, що скрипковий оригінал складається з теми та
одинадцяти варіацій, що вінчаються кодою, побудованою на арпеджованому
русі. В. Лютославський доповнює цикл дванадцятою варіацією, відсуваючи
таким чином завершальний фазис циклу. Такого роду «вільність» не є новою
для існуючих версій «Капрису» № 24 Н. Паганіні, скоріше вона

органічно

вписується в традицію, що склалася. Зокрема, якщо звернутися до інтерпретації
Й. Брамса в op. 35 (1862 – 1863), то стає очевидною множинність ідей,
народжених паганінівською музикою. Так, у першому зошиті [234] твір
представлено чотирнадцятьма варіаціями з кодою, в другому [235], Й. Брамс
дотримується обраної композиції, збагачуючи цикл жанровим варіюванням, що
призводить до зміни темпу, характеру, метроритму, тональності, в цілому,
емоційного ладу. З цих позицій В. Лютославський також не обійшов стороною
загострення контрасту між варіаціями, проте орієнтується швидше на класичну
традицію включення більш спокійної варіації в контекст загального жвавого
тонусу руху. Така, зокрема, шоста варіація Poco lento, витримана в тихій
звучності, dolcissimo e molto legato. Не можна віднести до новацій композитора
і проведення теми в незмінному вигляді (Piano II) у додатковій варіації Ancora
più mosso. Досить назвати нагадування теми в останній варіації у Ф. Ліста [252],
в коді обробки К. Шимановського [142]. Інакше кажучи, якщо думка
Н. Паганіні рухається шляхом «розпилення» тематизму, по суті, розмикаючи
кордони циклу і створюючи віртуально нескінченний ряд подальших
метаморфоз, то польський композитор підхоплює досвід створення замкнутої в
самій собі цілісності.
Тим

часом,

В. Лютославський

не

обминає

увагою

особливості

паганінівської теми, індивідуальність якої простежується у фігураційноритмічному оформленні гармонічної послідовності. Сучасний композитор в
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цьому відношенні пропонує своє власне гармонічне підсвічування, що створює
паралельний розвиток дії, завдяки чому музичні ідеї Н. Паганіні то знаходяться
в гострому сполученні з сучасним контекстом, то відновлюються у правах як
провідні, то диктують необхідність своєрідного реконструювання вихідного
матеріалу в первісному вигляді. Складається враження, що польський новатор
ставив перед собою завдання написати варіації, користуючись відомим
висловом С. Прокоф’єва, якби Н. Паганіні писав свій «Каприс» у XX столітті.
Разом з тим, творча ініціатива В. Лютославського заявляє про себе в прийомах
створення «варіацій на варіації», в розвитку власних гармонічних ідей і їх
діалогу з першоджерелом, прийомах контрапунктичної техніки, трактуванні
ансамблю і рольових функцій партій. Проте, виникає питання про вибір
варіацій першоджерела, оскільки традиція, що склалася, демонструє різні
композиторські підходи1.
В. Лютославський дотримується композиційної логіки циклу Н. Паганіні,
не вдаючись до підміни будь-яких варіацій принципово індивідуальним
тлумаченням теми. При цьому авторське свавілля виявляється не тільки в
розвитку паралельно існуючого гармонічного контексту. У процесі просування
вглиб циклу композитор активізує контрапунктичну техніку, створюючи або
додатковий варіант варіації, що звучала раніше, або поєднуючи в єдиному часі
різні періоди однієї і тієї самої варіації. Так, четверта варіація відповідає
паганінівському тексту тільки в партії Piano II, у паралель цьому в партії
Piano I з’являється нова версія другої варіації, максимально наближеної до
оригіналу. У цьому ракурсі, власне друга варіація в циклі В. Лютославського
сприймається відлунням лістівського піанізму: знамениті martellato, доповнені
висхідно-низхідними злетами груп шістнадцятих. Образ минулого викликає до
життя своєрідну полеміку, яка виникає завдяки гостроті гармонічного фону в

1

Зокрема, Ф. Крейслер випускає третю, п’яту, сьому і одинадцяту варіації, натомість пропонуючи дві власні,
при цьому гармонічний остов паганінівської теми легко вгадується. К. Шимановський, на перший погляд,
дотримуючись тексту оригіналу, переставляє багато варіацій місцями, що пов’язано з прийомом жанрового
варіювання і завершенням циклу затвердженням блискучого концертного начала. Якщо говорити про знамениті
транскрипції Ф. Ліста та Й. Брамса, то угорський художник зберігає послідовність усіх варіацій, в той час, як
німецький майстер вільно відноситься до оригіналу.
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партії Piano II: інтонаційно «викривлені» групи шістнадцятих вступають в
перекликання з тональними «побратимами» першоджерела. Техніка імітування
тритонової та квінтової структур наявно демонструє ігрову природу твору. На
підтвердження цієї тези зауважимо: якщо розглядати виписану трель як звукове
потовщення опорного тону, то в партії Piano II міститься версія тієї ж варіації,
вирішеної засобами сучасної стилістики.
Не менш винахідливою постає шоста варіація, яка, на перший погляд,
повністю ґрунтується на паганінівських ідеях. В. Лютославський оперує в ній
більш розгорнутими структурними одиницями, контрапунктично з’єднуючи
два періоди. Партії Piano I він доручає другу половину варіації, змінюючи лише
її

закінчення.

Прийом

терцового

паралелізму

оригіналу

композитор

XX століття підміняє паралельним рухом тризвуків, що створює ефект
резонування (опорні точки – це другий, третій і четвертий звуки обертонової
шкали). Відповідно партія Piano II відбиває першу половину варіації,
зберігаючи терцову втору, лише посилену октавним дублюванням. Композитор
ладогармонічними засобами підкреслює тональну фарбу a-moll, притаманну
«Капрису». Підкоряючись структурній логіці запозиченого матеріалу, у другій
частині варіації він не тільки використовує техніку вертикально-рухомого
контрапункту, але й переміщує матеріал у сучасне звукове середовище. З цих
позицій «гармонічна тема», заявлена у партії Piano II у момент експонування
теми «Капрису» Н. Паганіні, опиняється своєрідною породжуючою моделлю
для її наступних інтонаційно-звукових метаморфоз.
У іншому світлі гра структур заявляє про себе у восьмій варіації.
Натхнення для перетворення вихідного тексту В. Лютославський черпає у
Н. Паганіні, у якого акордовий виклад продукує появу «остинатних» тонів,
тритонових сполучень, терцово-секстових паралелізмів, «пряної» вертикалі
через мелодичний рух голосів. Польський композитор ускладнює завдання,
декларуючи свої наміри у першому періоді. Тут партія Piano I відповідає
першоджерелу, відрізняючись більш масивним акордовим викладом. Другому
роялю доручається варіація на тоніко-домінантову формулу паганінівської теми
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з тією лише різницею, що дві функції суміщені по вертикалі, утворюючи
гомофонну фактуру етюдоподібного типу. Аналогічно тому, як у другому
періоді

Н. Паганіні

серією

відхилень

порушує

стабільність

основної

тональності, В. Лютославський посилює деструктивні моменти завдяки
необмеженим

можливостям

дванадцятитоновості.

Тим

неочікуваніше

сприймається ясно окреслений тризвук A-dur в обох партіях на початку
дев’ятої варіації. Спонтанність, на перший погляд, такого рішення легко
пояснити – в партії Piano II з’являється матеріал, який інтонаційно і візуально
нагадує першу варіацію з циклу Н. Паганіні. Однак не можна пройти повз
очевидної подібності двох варіацій у самому «Каприсі» – першої та дев’ятої.
Маючи

багатий

досвід

спілкування

з

чужою

музикою

як

піаніст,

В. Лютославський реагує на цю подібність, комбінуючи різні елементи в межах
однієї варіації. Сучасність мислення автора видає не тільки гармонічний
контекст, а й гра ритмоструктур в чітко визначеному метричному просторі.
Досягається потрібний ефект за допомогою subito контрасту. Як наслідок,
квартолям Piano I відповідає квінтоль та тріоль у партнера. У другій частині
композитор обіграє ідеї дев’ятої варіації, доповнюючи їх контрапунктом
тематичного initio другої варіації.
Узагальнюючи аналітичні спостереження, зазначимо, що комбінаційна
винахідливість

В. Лютославського

ґрунтується

на

тонкій

роботі

зі

структурними елементами. Спроектовані на дванадцятитоновий простір, вони
набувають несподіваного вигляду, затушовуючи часом генетичну спорідненість
із текстом оригіналу. В ігровому просторі «своє» – «чуже» композитор
розкриває нові можливості «Капрису» № 24 Н. Паганіні і шляхи реалізації
власних

творчих

ідей.

У

«наближення» – «віддалення»,

результаті
що

такої

взаємодії

віддзеркалює

виникає

загальний

ефект

принцип

функціонування класичних зразків у сучасній музичній культурі, коли
старовинна музика співіснує в єдиному звуковому континуумі або дає привід
для пошуку автентичного відтворення.
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Сучасний американський піаніст та композитор Грег Андерсон (Greg
Anderson; 1981 р. н.) продовжує традицію великих музикантів, звертаючись до
класичних шедеврів минулого. Яскрава музика опери Ж. Бізе «Кармен» [22] з її
пристрастями, запальними ритмами, примхливими характерами привертала до
себе увагу не тільки виконавців, вона спонукала до створення різного роду
транскрипцій, перекладень, іншими словами, активізувала прагнення творчо
налаштованих особистостей вступити з нею в художній діалог1.
Для своєї «Кармен-фантазії» (Carmen Fantasy for Two Pianos)
Г. Андерсон обирає теми двох типів [232]. Перший з них пов’язаний з образом
головної героїні та Хозе, завдяки чому зберігається любовна лінія опери.
Другий тип – відтворює локальний колорит і описує зовнішній план дії,
посилюючи драматичні колізії. Композитор не слідує сюжетним подіям, більш
того – уникає традиційного для драми мотиву «любовного трикутника», що
пояснює відсутність тематизму Ескамільо. Наслідуючи характерне для жанру
парафразу вільне ставлення до обраного першоджерела, автор комбінує теми з
різних дій, підпорядковуючи їх власній драматургічній ідеї. Разом з тим, у цій
Фантазії своєрідно перетворена номерна структура оригіналу, що зумовлює
сюїтний тип композиції. Зокрема, відкриває твір музика Olé з танцювальної
сюїти IV дії опери. Спокійний темп, пластика умиротвореного руху, тиха
динаміка відповідають функції вступу. Г. Андерсон запозичує початковий
шістнадцятитакт зі збереженням тональності і теситурного положення
матеріалу. Близькість до оригіналу підкреслена експонуванням основної теми у
Piano I та мінімальним «втручанням» авторського матеріалу у вигляді
мерехтливих синкопуючих акордів у Piano II. При цьому композитор не забуває
заявити про фантазійність цього опусу, поміщуючи в кінці першого quasi
номера каденцію Piano II. За типом викладу вона відсилає як до фіоритур
старовинної музики, так і до численних віртуозних пасажів, виписаних
петитом, Ф. Шопена та Ф. Ліста. Далі йде Allegro vivo, побудоване на музиці

1

Серед творів такого роду назвемо транскрипції: В. Горовиця для фортепіано, П. Сарасате та Ф. Ваксмана для
скрипки й оркестру, балет Р. Щедріна для струнних і ударних та інші.
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антракту до IV дії. Композитор тут задіює обидва інструменти, посилюючи
звукову потужність, загострюючи динамічні контрасти, збагачуючи звукообраз
ефектними пасажами, імітацією барабанного дробу, унісонно-октавним
звучанням. Перші два номери відтворюють загальний настрій оперної дії, через
що поява тематизму знаменитої Хабанери сприймається виходом на авансцену
головної героїні. Образ Кармен поданий у контрастному зіставленні норовливої
музики іспанського народного танцю-пісні1, трагічної музики зі сцени
ворожіння III дії і фатальної лейттеми долі, вперше заявленої в увертюрі опери.
Тема кохання Хозе сприймається відлунням давно минулих світлих подій у
житті його обраниці, оскільки вона вклинюється фрагментарно в драматичний
«життєпис» головної героїні. Г. Андерсон обирає зі знаменитої арії Хозе (Дует
II дії) найзахопливіший любовно-екстатичний фрагмент, яким Ж. Бізе її
завершує. Напруженість оперних колізій композитор передає прийомом
обриву, вводячи після зупиненої на півслові арії лейттему долі. Найбільш
розгорнуто подані Хабанера і Сцена ворожіння, які цілком відповідають
оперним номерам, любовна ж тема і лейттема долі гранично стислі, що сприяє
динамізації музичних подій і, по суті, вичерпує основний зміст опери.
Слід зазначити, що транскриптор задіює тональні фарби для посилення
емоційного тонусу. Так, Хабанера звучить у h-moll (замість d-moll оригіналу),
сцена ворожіння у d-moll (замість f-moll), пристрастне зізнання Хозе у світлому
D-dur (замість тональності трагічного кохання Des-dur). Інтонаційно-нестійка
лейттема долі проводиться на фатальному остинато D12. Завершується твір
іскрометною циганською піснею, що відкриває у Ж. Бізе II дію. Мислячи свою
Фантазію у єдності всього запозиченого матеріалу, Г. Андерсон поміщає
запальну музику в присмеркову тональність h-moll. Таким чином, тональна
1

Хабанера має кубінське походження, але з часом поширилася в Іспанії. Серед її найбільш характерних
прикмет називають акцентність останньої восьмої в розмірі 2/4, повільний темп, поєднання зі співом,
імпровізаційний характер [225, с. 550].
2
Зміна колориту за допомогою тональності здійснюється на кшталт тембрового перефарбування в оркестрових
транскрипціях. Зокрема, О. Жарков акцентує свою увагу на посиленні трагізму в «Кармен-сюїті» Р. Щедріна
завдяки переоркестровці оперної партитури. Автор пише: «Різноманітне і багатофункціональне використання
полярних оркестрових груп: струнних, як носіїв мелодичного, вокального начала, і ударних, в звучанні яких
переважає ритмоінтонація, обумовлено художнім завданням конфронтації особистого і об’єктивного, життя і
смерті, трагічної концепції у “Кармен-сюїті”» [68, с. 105].
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пара h-moll – D-dur складає стрижень всієї композиції і сприяє подоланню
сюїтності, яка виникає через відчленованість різнохарактерних епізодів.
Фінальна

функція

заключного

Allegretto

посилена

контрапунктичним

накладенням у партії Piano II початкового мотиву з лейттеми та сколка
Хабанери. Незважаючи на це, на макрорівні можна відзначити риси
тричастинності, оскільки в середині твору представлені головні герої і побічно
їх відносини, по краях у вигляді декоративної рами – танцювальні ритми. Якщо
ж говорити мовою кінематографу, то Г. Андерсон у своїй Carmen Fantasy
вживає загальний і великий плани, заявлені в композиційно-драматургічному
рішенні опери Ж. Бізе.
Партитура американського композитора рясніє загальними формами
руху, які, з одного боку, виникають то у вигляді віртуозного заповнення пауз,
то за умовами комплементарності, відсилаючи до барокової риторики, з іншого
боку, розкривають психологічний підтекст, надаючи, зокрема, Сцені ворожіння
приховано-схвильованого характеру. І в тому, й в іншому випадках автор
використовує сучасні ритмічні групи (9, 10, 11 тридцять других), що сприяють
розхитуванню тактометричної сітки і виявляють генетичну спорідненість із
жанром барокової фантазії. Доручені, здебільшого, одній з партій, вони
контролюються провідним тематичним матеріалом в інший; представлені ж у
єдності, – розкривають одну з граней ігрової фігури «розбіжності», суть якої
зводиться до формули «регламентація – імпровізація». Ще один модус гри,
який відрізняє, зокрема, тематизм зі Сцени ворожіння, розкривається в проекції
на вокально-інструментальну природу цієї музики. Партії ансамблістів
співвідносяться між собою як голоси у вокально-фортепіанному дуеті, що
висуває перед «концертмейстером» необхідність враховувати особливості
фразування зі «співачкою», зміну дихання, кульмінаційні точки в мелодії,
динаміку розгортання музично-поетичної думки в цілому. Втім, композитор
значною мірою тяжіє до відтворення барвистої оркестровки оригіналу.
Можливо тому в його творі домінує прийом спільної гри. Мабуть, лише в
початковому Olé функції ансамблевих партій чітко визначені, про що
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говорилося раніше. В інших фрагментах, незалежно від того, в якій партії
знаходиться тема, голоси не розділяються на «рельєф – фон», аналогічно тому,
як мелодія в оркестровому творі не уявляється поза загальним тематичним
контекстом як репрезентант певного художнього образу. Як приклад можна
навести численні дублювання інтонаційно-ритмічних ідей (Allegro Vivo), всього
тематизму (заключне Allegretto) або ж трактування ансамблю як струнного
квартету, оскільки крайні голоси в умовному чотирьохголоссі обох партій
проводять, відповідно, бас і мелодію, два ж інших – заповнюють фактуру
(початок Хабанери). Закономірно, що заявлені принципи надалі варіантно
перетворюються,

провідний

тематизм

передається

з

партії

в

партію,

декорується супроводжуючими голосами тощо.
Найбільш гнучкою ансамблевою технікою відзначені центральні розділи,
пов’язані з головною героїнею і темою кохання. На наш погляд, це пояснюється
необхідністю досягти максимальної психологізації основної сюжетної колізії,
на противагу стихії загального руху, характерного для масових сцен.
Індивідуальність транскрибування Г. Андерсона рельєфніше проявляється у
порівнянні з «Варіаціями на тему Паганіні» В. Лютославського. Польський
новатор проявляє творчу ініціативу в створенні сучасного гармонічного
контексту до каприсів італійського майстра, не вдаючись при цьому до
кардинальних змін самого варіаційного циклу. Композитор, навпаки, складає
власну «варіацію» на музичний сюжет Ж. Бізе. Це стає очевидним не тільки
завдяки вільному відбору і компонуванню матеріалу оригіналу, але й
теситурному розташуванню тем головних героїв. Якщо в Хабанері Г. Андерсон
ще дотримується вокального амплуа, лише збагачуючи періодично звучання
танцювальної мелодії високим «регістром скрипок», то тема Кармен у Сцені
ворожіння доручена «густим тембрам віолончелей», що додають темного
колориту. Свою лепту у відтворення трагічної атмосфери вносить жалібноостинатний тризвук d-moll у регістрах контр- і великої октав, викликаючи
асоціації зі звучанням «фатальної міді». Тим більш несподіваним сприймається
світле забарвлення теми-зізнання Хозе: теситура другої октави, ноктюрновий
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тріольний акомпанемент в умовах розміру 4/4, cantabile. Своєрідний тембровий
«перевертень» виступає ще одним модусом гри з чужим текстом, посилюючи
індивідуальне бачення смислових акцентів оперного оригіналу.
3.2 Театральність як прояв ігрової логіки в творах
для двох фортепіано ХХ століття
Визначаючи гру як особливу сферу людської діяльності, дослідники
підкреслюють специфічність її мети: ключовим є не стільки досягнення
певного результату, скільки розгортання самого ігрового процесу [137, с. 273;
101, с. 52]. На думку Й. Хейзинги, мета гри знаходиться поза сфери
безпосереднього матеріального інтересу або індивідуального задовільнення
нагальних потреб [204, с. 28–29]. Отже, гра передбачає комбінування елементів,
перерозподіл їхніх функцій, створення неочікуваних ситуацій, з яких
випливають ймовірні дії у відповідь, в цілому – моделювання особливого
смислового простору, естетична цінність якого постає у великій кількості
пропонованих варіантів. Такі якості людського мислення знайшли яскраве
втілення ще в мистецтві бароко. За думкою М. Лобанової, музична культура
того часу демонструє різне їх відбиття: у назвах творів, у принципі
змагальності, у так званому «обмані», який полягає у заміні одного іншим, у
численних алюзіях [107, с. 74–76]. З іншого боку, названі риси притаманні
деяким індивідуальним стилям творчої практики ХХ століття. Зокрема,
Н. Літвінська вказує на те, що розуміння «гри як винахідливості, вищого прояву
майстерності стало вельми типовим явищем для музики Стравінського та
Прокоф’єва <...>» [106, с. 31]. Таким чином, гра не виключає ні глибини
задуму, ні можливості кодування змісту.
Ці спостереження надають ключ до розуміння особливостей ансамблевих
партій у п’єсі сучасного українського композитора В. Птушкіна «Піднесене
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та земне» (1999) [155]1. Художнім імпульсом до створення цього твору стала
постановка Харківським державним академічним російським драматичним
театром ім. О. С. Пушкіна 1998 року п’єси Г. Горіна «Королівські ігри» [38].
Сюжет побудований на історії кохання англійського короля Генріха VIII та
Анни Болейн. Музика В. Птушкіна призначалася для фінальної сцени, у якій
головній героїні судилося зійти на ешафот та загинути через несправедливе
рішення її чоловіка-короля. Хоч сам спектакль вийшов із театрального
репертуару, його музика живе і сьогодні. Крім перекладення для фортепіанного
дуету існують ще деякі редакції: для оркестру, ансамблю скрипалів, ансамблю
віолончелістів, трьох флейт, тріо скрипки, флейти і фортепіано.
Назва п’єси «Піднесене та земне» налаштовує на сполучення контрастних
образних сфер, і водночас ініціює безпосередні асоціації з відомим романом
Д. Вейса про В. А. Моцарта. Можливо це вплинуло на композиційнодраматургічне рішення дуету, його стилістику та динамічний профіль.
В. Птушкін явно апелює до барокової культури, котра, як відомо, була овіяна
духом антиномічності, інвенторства, ігрової логіки, що знайшла відбиття у
шекспірівській максимі «увесь світ – сцена» [107, с. 72]. Складний музичний
зміст композитор організовує в чітку тричастинну композицію. На це вказують,
насамперед, тональний план, зміна фактури та тематизму. Разом з тим, якщо
зіставити обрані автором тональності: c-moll – C-dur – Es-dur, послідовну зміну
динаміки: pp-p – mp – mf – f – ff, рух від лінеарно-поліфонічного складу через
комбіновану фактуру до акордового потужного викладення, то вимальовується
одночастинна композиція крещендуючого типу2.
На перший погляд, підзаголовок «Піднесене та земне» менш за все
передбачає присутність ігрового начала, адже йдеться про сполучення деяких
філософських категорій, що спрямовують композиторську думку в русло
поглибленого роздуму. Проте, одне не заперечує іншому, якщо не обмежувати
1

Фортепіанні дуети В. Птушкіна в аспекті ігрової логіки були розглянуті у статті автора [172].
Розглядаючи процес індивідуалізації форм у композиторській практиці 60-70-х років ХХ століття,
В. Холопова висуває тезу про крещендування не тільки як особливої форми, але й принципу організації форми.
При цьому «крещендування виявляється на будь-якому рівні. <…> До появи крещендуючої форми як такої, –
пише вчений, – призводять нові фактурні, ритмічні та інші умови <…>» [207, с. 29].
2
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поняття

гри

гумором,

яскравою

театральністю,

репрезентативністю.

Призначеність фортепіанної п’єси для концертного виконання, участь у цьому
процесі двох виконавців свідчать про те, що ігрова логіка становить один із
способів реалізації художнього задуму. В. Птушкін задіяв такі ігрові прийоми,
як обмін репліками, зміна рольових функцій партнерів, співставлення різних
типів висловлювання, комбінування попередньо знайденого тощо. Цікаво, що
композитор трактує ансамблістів як рівноправних «дієвих осіб» виконавського
процесу. При цьому автор точно вибудовує стратегію їх взаємовідносин: від
самоцінності кожної з партій, через почергове висування одного або іншого в
ролі провідного, до злиття їх в єдиному емоційному висловлюванні.
Найбільш багатогранно своєрідність ігрової логіки проявляється в
початковому періоді. Кожна з партій (Рiano I, Рiano II) має мелодійний рельєф
та акомпануючий голос, які в умовах дуету опиняються скоординованими у
тематичному відношенні. Усю музичну тканину умовно можна поділити на
чотири пласти, хоча голосів значно більше. Лінія басу другого роялю відкриває
образний план твору та величною ходою проходить через кожен такт до фіналу,
змінюючи при цьому характер звучання – від похмуро-дзвонового до
переможно-радісного. Спочатку розмірено рухаються чверті у поєднанні із
темповим зазначенням Andante, чим створюється атмосфера невідворотності
року в житті головної героїні, що крокує на страту. Тональність першого
розділу c-moll також підкреслює загальний настрій цієї сцени. Обидві партії
лівої руки містять два змістовних плани. Один із них пов’язаний з втіленням
ідеї обертонового ряду, що підсилюється витриманістю тону «C» (Рiano II) та
об’єднанням його відлуння з подальшою мелодико-гармонічною фігурацією,
яка поступово охоплює різноманітні звуки обертонової шкали (Рiano I)1. Інший
– жанровий, виникає завдяки фактурі, що сприймається алюзією на прелюдію
C-dur (ДТК, I том) Й. С. Баха. Вирішені у вигляді канонічної імітації два

1

Нагадаємо, що у пошуках засобів подолання ладотональної інерції композитори активізували можливості
віддалених тонів обертонового ряду. Достатньо назвати славнозвісний «прометеєвий» акорд О. Скрябіна,
звуковисотну систему П. Хіндеміта, обертонові теми в низці творів А. Шнітке, зокрема у Другій та Третій
симфоніях.
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верхніх голоси постають віддзеркаленням один одного та сприймаються як
емблематична фігура барокової культури, що пов’язана з антиномією
«піднесеного» (духовного) і «земного» (людського). Це досягається декількома
виразними деталями: якщо в партії Рiano I початкова мелодична фраза
надається у світлому регістрі третьої-другої октав, то її «відбиток»
розташований октавою нижче, обростає підголоском та позначений авторською
ремаркою dolce. Важливе значення для осмислення образного строю має
напрямок руху музичної думки. Спадаюча мелодія, не дивлячись на світлу
регістровку, овіяна смутком, узгоджуючись не тільки «з буквою, але й духом»
сюжетної ситуації. З цієї точки зору імітаційна репліка у партії Рiano II
сприймається

відповіддю-співпереживанням.

Такого

роду

інтерпретація

дозволяє осягнути подальшу логіку співвідношення двох верхніх голосів. Після
експонування ключового смислообразу імітація зводиться до коротких
відголосків, щоб потім злитися із провідним мелодичним голосом у дуеті-згоді.
Вочевидь, пара верхніх голосів зорієнтована на іншу традицію, змушуючи
згадати ліричні флейтові дуети. Розспіване групето з м’якими жіночими
закінченнями, декламаційні ходи на широкі інтервали, запитальні секундові
звороти, рельєфно виділені пунктиром, контрастують сутінковій прелюдії
зосередженим молитовним станом. Виходячи з цього, в початкових тактах
програмна назва п’єси здобуває матеріально-звукове втілення.
Обидва останніх розділи п’єси, не дивлячись на відмінність тональностей,
витримані в урочисто-святковому дусі, подекуди нагадуючи модуляційними
ходами про трагічність сюжетних подій. Тут В. Птушкіну, на наш погляд,
важливо було підкреслити перемогу кохання над смертю та дати слухачам віру
в продовження життя в емпіреях після її земного буття. Невипадковим здається
вибір паралельних тональностей для крайніх розділів: c-moll – Es-dur,
порівняння яких читається в символічному ключі як «земна» і «небесна»
іпостасі життя героїні. Такий просвітлений фінал віддзеркалює оптимістичне
світосприйняття композитора.
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Узагальнюючи аналітичні спостереження, підкреслимо точно вивірену
композиторську техніку і семантизацію всіх засобів музичної виразності,
зокрема фактурних, обумовлених природою дуетного ансамблю. Широко
використовуючи можливості поліфонічного викладення для передачі трагічних
подій, В. Птушкін у подальшому обмежується прийомами, притаманними
апофеозній музиці класико-романтичної епохи. Із цього погляду фактурний
комплекс стає одним із засобів втілення ігрового модусу.
Інакше В. Птушкін реалізує ігровий принцип у п’єсі-жарті «Карусель»
(2000) [155]. Сам факт існування цього твору в різних інструментальних
варіантах свідчить про те, що гра є органічною складовою творчого мислення
композитора. Приводом до створення цієї музики став авторський вечір, де
повинні були прозвучати Концерт № 2 для віолончелі з оркестром та Concertobuffo для скрипки і фортепіано з оркестром. Для композитора цілком
природним виявилося бажання об’єднати всі три інструменти по закінченню
концерту. Так виникла «Карусель». Популярність твору спонукала до появи
його варіанту для фортепіанного дуету.
Жанровий підзаголовок п’єси конкретизує її гумористичний настрій,
назва – характер тематизму, принципи розвитку, композицію в цілому. Тут, як і
в «Піднесеному та земному», діє принцип крещендування, що заявляє про себе
у поступовому ущільненні фактури, посиленні дії остинатності, напруженні
динаміки. При цьому композитор додає п’єсі внутрішніх нюансів, завдяки чому
візуальні уявлення, що виникають, набувають конкретних обрисів: фігури то
сприймаються ясно, то наче «затуманюються» у кругообігах. В. Птушкін
використовує яскраві прийоми театралізації інструментальної музики, через що
на початку доручає ансамблістам різні ролі. Так, партія Рiano II являє собою
ритмічний дріб, який піаніст повинен виконувати у нетрадиційній манері –
відстукати її пальцями по кришці інструменту. Авторські вимоги максимальної
гучності дозволяють трактувати сенс цього образу ширше: це не лише
механізм, що має завестися, але і своєрідний глашатай, який закликає всіх
присутніх до участі в атракціоні. На цьому тлі розірвана паузами ритмо-
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інтонаційна фігура на p у контроктаві безпосередньо пов’язується з образом
каруселі. Звідси поступове збільшення ритмічного пульсу, накопичення схожих
мотивів, розширення звукового простору, використання канонічної імітації, яка
асоціюється із бароковою фігурою fuga, що, нагадаємо, означає «біг» [107,
с. 65]. Тим самим остинатна повторюваність, поліфонічна техніка, регістрові
перегукування посилюють візуалізацію музичного образу, котрий пробуджує
спогади про карусельні фігури, які «наздоганяють одна одну». Згідно з
Т. Куришевою, «використання візуального ефекту в момент виконання
театральне у своїй основі, оскільки звучання доповнюється видовищем,
незалежно від того, чи присутнє ігрове начало в задумі, внесене композитором
до тексту твору, чи воно виникає імпровізаційно, як це зазвичай відбувається в
джазі» [101, с. 39]. У подальшому партії обох фортепіано мисляться
композитором в оркестровій звучності. Про це свідчить максимальне
заповнення

регістрового

діапазону

з

виділенням

октавно

викладеного

низхідного баса, прискорення темпу за рахунок perpetuum mobile шістнадцятих,
злітаючих пасажів (Рiano II).
Таким чином, якщо музика партії другого роялю втілює ідею
безперервного руху, то першого роялю – розвиває ключову інтонаційну фігуру
«каруселі». Із поступовим нагнітанням динаміки композитор укрупняє
попередньо заявлені елементи, котрі або добудовували основний мотив, або не
піддавалися ще музичному озвучуванню. Зокрема, у варіантно трактованій
складній тричастинній формі із рисами рефренності нові фазиси композиції
оновлюються завдяки мелодизації вступного «барабанного дробу», що відтіняє
лірико-граціозні

мотиви

скерцозних

зворотів

основної

теми,

ліричної

розспіваності (ремарка dolce) з виразними низхідними ходами мотиву
«каруселі», що приймає тут вид групето, замальовці всіх фактурних ліній, які
співвідносяться зазвичай між собою за принципом перехресних зв’язків, як це
було в п’єсі «Піднесене та земне». Завершується твір буфонадним фіналом, де
ансамблісти немов змагаються між собою за право поставити останній акорд.
Не менш цікаво, що барабанний дріб початку п’єси перетворюється в партії
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першого роялю у вивержений потік звуків, здобутих долонями. Наприкінці
п’єси звучить яскравий мотив «каруселі» у крайніх регістрах обох партій.
Невеличкі масштаби двох розглянутих п’єс дозволяють В. Птушкіну
максимально урізноманітнити ігрові прийоми, тісно пов’язавши їх з образним
змістом. Подібна щедрість у рамках мініатюр стимулює дослідницький інтерес
до багаточастинних композицій, що за законом смисло- і формоутворення
вибудовуються,

як

правило,

за

принципом

контрасту.

«Театральний

калейдоскоп», написаний В. Птушкіним 1990 року, є авторською переробкою
музики, яка була попередньо створена до різних спектаклів. «Калейдоскоп»
складається з чотирьох п’єс, назви яких («Маски», «Дивертисмент», «Вальс»,
«Галоп») або викликають яскраві сценічні асоціації, або відбивають образностилістичні особливості того чи іншого жанру [155]. Зміст кожної із п’єс
обумовлювався особливостями сценічної дії та конкретними сюжетними
ситуаціями. Вилучені із природнього театрального середовища, вони втрачають
зв’язок із прообразами, що їх породили, висуваючи на перший план виключно
засоби театралізації інструментального опусу. Такого роду тенденції були
притаманні епосі романтизму, зокрема, багатьом фортепіанним творам
К. М. Вебера. Як вважає С. Пітіна, прихильність композитора «до театральності
проявилася в багатьох образах, в прийомах викладення, які вказували на
спорідненість з оперною музикою зі сценічністю» [146, с. 494]. Якщо у
«Концертштюку» це пояснюється програмним задумом, то наявність елементів
театралізації в його сонатах свідчить про тяжіння музичного мистецтва до
персоніфікації тематичного матеріалу. Згадуючи інструментальний театр,
Т. Куришева робить висновок, що «видовище в ньому створюється не
спеціальними виконавцями-акторами, танцюристами, але самими музикуючими
інструменталістами», розшифровуючи «театр» у такому контексті як поняття,
пов’язане «не зі звичними сценічними аксесуарами, а й з атмосферою
видовища, вистави, видимої гри, яка відбувається на очах у слухача одночасно з
виконанням музики» [101, с. 38].
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Жанр «Театрального калейдоскопу» автор визначає як сюїту, що
налаштовує на сприйняття низки відносно самостійних частин циклу. Разом з
тим, у циклі є елементи об’єднання, зокрема, програмний заголовок, гра з
різними типами руху, опора на танцювальні жанри в окремих п’єсах, в цілому,
стихія ритму. Музика В. Птушкіна породжує широке коло асоціацій, оскільки
узагальнює мотив карнавальності. Найяскравіше представлений у творчості
Р. Шумана, він, з одного боку, корінням сягає барокової культури й далі
традиції народних уявлень, з іншого – реалізується у XX столітті розмаїттям
характеристичних образів, зокрема, у фортепіанних циклах С. Прокоф’єва. Не
випадково композитор немов підкреслює погляд на образи, які виникають
ззовні, що пояснює ремарка ironico, виставлена спочатку першої і основного
розділу другої частини. Незважаючи на очевидні зв’язки з «Карнавалом»
Р. Шумана, що підсилюється наявністю танцювальних жанрів, «маски»
В. Птушкіна не символізують собою характери-антиподи, не складають тим
самим систему двійників. Навпаки, образний світ усіх п’єс визначається
показом різних, але близьких за настроєм «персонажів». Відповідно до
неоголошеної програми, з якою композитор люб’язно поділився в особистій
розмові з дисертантом, музика першої п’єси змальовує ходу масок, які
тримаються за руки, йдуть один за одним «навшпиньках» безкінечною
чередою, жестами закликаючи до тиші. Хоча жодна маска не повторюється, їх
об’єднує певна загальна мета. Чим тихіше вони намагаються йти, пояснював
В. Птушкін, тим частіше трапляються якісь непередбачені обставини, нерідко
викликані їхніми витівками. Вочевидь, композитор мислить цю музику в
театральному ключі, що і аргументує вибір спокійного темпу – Moderato,
чотиридольного метру, пов’язаного з музикою ходи, характеристичної ремарки
ironico. Драматургія п’єси вирішена таким чином, що асоціюється із світовою
партитурою спектаклю: прожектор нібито переміщується від однієї «маски» до
іншої, збільшуючи її з метою демонстрації відмінних рис. У результаті перша
п’єса представляє собою сюїту, що завершується фіналом-кодою (16 тактів),
стверджуючи початковий образ, який поєднує в собі ритміку кроку, яскраву
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скерцозність, прийом суміщення різних фігур. Три частини міні-сюїти виділені
композитором за допомогою зміни темпу (Moderato – Vivo molto у перших двох
розділах), ладотональних центрів: C-a – F – A, тематизму, ритміки (третя
частина відрізняється пануванням пунктирного руху), співвідношенням
інструментального діалогу. Кожна з партій, при тому, що вони переймають
одна в одної право першості, досить колоритні в образному відношенні.
Завдяки цьому ідея масочності розгортається як у горизонтальній, так і у
вертикальній проекції. Іншими словами, найпростіша дуетна пара «соліст –
акомпанемент» збагачується тут можливістю висунення «фонового» голосу на
передній план за вибором виконавців. Відзначимо синкоповану фігуру, що
«спотикається», заявлену в двотактовому вступі (Рiano II) та підхоплену
наступною скерцозною темою. Вона сприймається як значний персонаж, що
порушує урочисту процесію.
Організація «Дивертисменту» (2 ч.) полягає в тому, що багаточастинність
як родова риса жанру згорнута в одну, яка через безліч розділів наближена до
новелети. З іншого боку, дивертисмент – це жанр не тільки музичний, але ще й
цирковий, який складається з різних номерів. У зв’язку із цим можна говорити
про смислову амбівалентність цієї музики. Достатньо вказати на вступ, в якому
штрих staccato поміщений у вільний перебіг Lento rubato. Внаслідок цього
виникає змістовний парадокс: невідповідність між темповою концепцією
rubato, пов’язаною з лірикою, і скерцозною стилістикою з її розбігом
репетиційних шістнадцятих, акцентами. Подібний «хуліганський» мотив немов
уособлює «виштовхнутого» на арену клоуна, що іронізує над самим собою
перед публікою.
Обидві останні частини «Театрального калейдоскопу» – це танці. «Вальс»
наповнений іронією і скерцозністю, незважаючи на те, що написаний у c-moll.
Завдяки чіткій зміні фактури цю частину можна охарактеризувати як галерею
або анфіладу вальсів. Заключний «Галоп» – це quasi марш, quasi хода, тільки в
дуже швидкому темпі. Якщо в першій частині хода масок відбувається наче
«навшпиньках»,

то

у

фіналі

виникає

коловорот, кругообертання.

По
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завершенню галопу на crescendo музика несподівано обривається. Виникає
яскравий, по-театральному ефектний жест, що надає слухачеві можливість
самому домислити «фінальну сцену»: чи то калейдоскоп розбився в чиїхось
невмілих руках, чи то режисер вирішив зупинити кружляючу у вихорі карусель.
Розгляд ансамблів для двох фортепіано В. Птушкіна з позиції ігрової
логіки дозволяє виокремити низку спільних рис у відмінних за масштабами та
образним строєм творах. Серед них: використання поліфонічної техніки як
засобу створення діалогічної ситуації різного роду, поліфункціональна
трактовка партій, залучення структур «питання-відповідь», визначна роль
інтонаційно-ритмічних і фактурних комплексів, активізація просторових
уявлень, жанрові посилання тощо. Підтвердження цієї думки знаходимо у
Є. Назайкінського, котрий трактує музичну ігрову логіку як «<…> логіку
зіткнення різних інструментів і оркестрових груп, різних компонентів музичної
тканини, різних ліній поведінки, що все разом створює “стереофонічну”
театрального характеру картину дійства, яке розвивається, однак більш
узагальнену і специфічну, ніж навіть у сценічному театрі» [131, с. 227]. І далі:
«<…>

у

монотембровій

тканині

вона

спирається

завдяки

фактурній,

інтонаційній і тематичній організації музики на необхідну для драматургічної
персоніфікації характеристичність компонентів» [там само].
Жанрова природа фортепіанного дуету дозволила В. Птушкіну повною
мірою реалізувати власну прихильність до театралізації музичного простору та
різноманітного втілення ігрової логіки. Із цією метою він задіяв увесь комплекс
виражальних засобів, нерідко створюючи ситуацію непорозуміння, підміни,
зашифрованої інформації, жанрової невідповідності, тобто художньої омани.
Дієвим

інструментом

у

реалізації

авторських

творчих

ідей

стає

інструментальний дует, поліфункціональне співвідношення партій якого сприяє
як розкриттю ключових образів, так і візуалізації задуманого.
Театрально-ігрове начало заявляє про себе й в низці творів, не навіяних
безпосередньо сценічними виставами. Один з таких зразків – мініатюра
німецького композитора Еміля фон Зауера (1862 – 1942); опублікована
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видавництвом Schott 1932 року. На думку Н. Катонової, цей «концертний твір,
один з найвідоміших у спадщині композитора» [129, с. 40], є авторською
транскрипцією п’єси для фортепіано соло. Примітна назва опусу – з німецького
«Куранти» («Die Spieluhr»), з французького «Музична скринька» («Boîte à
musique»), котра апелює до візуального досвіду як піаністів, так і слухачів
[259]. Відомо, що подібного роду механізми оформлялися декоративними
елементами аж до розміщення, зокрема, всередині музичних скриньок,
танцюючих фігурок, чи, як в старих ратушах, сцен з середньовічного життя.
Іншими словами, назва передбачає певне символічне, умовне театральне
дійство. П’єса складається у вигляді сюїти мініатюр, які відповідно до
художнього образу повторюються «по колу», утворюючи складну тричастинну
форму з кодою. На користь сюїтності свідчить виокремлення кожного з розділів
(дві тактові риски), їх тональна та стилістична самостійність. Повторність
перших двох розділів сприяє структурній ясності п’єси та завдяки фактурнорегістровим деталям надає всьому репризному розділу оновленого вигляду (аж
до початку коди партія Piano I переноситься на октаву вище). Розмір 6/8
якомога краще відповідає характеру фігур, що кружляють, а Tempo giusto
знаходить втілення у численних форшлагах, утворюючи грайливо-кокетливий
образ. Авторська ремарка automaticamente, динаміка pp імітують звучання
музичних автоматів, що підкреслюється повторністю одних і тих самих ігрових
фігур. Між тим Е. Зауер диференціює музичний матеріал, через що кожна з
партій набуває індивідуальних рис та малює власний звукообраз. Зокрема,
плавність

легатного

руху

фактурно-гармонічного

супроводу

Piano II

асоціюється з роботою заведеного механізму, в той час як гострі стакатні
перегукування, прикрашені форшлагами у Piano I, нагадують персонажів,
створених

майстром

для

забави,

розважання

глядачів,

театралізації

повсякденного життя. Другий розділ немов уводить в дію нових ліричних
персонажів

(dolcissimo,

espressivo,

cantando).

Про

іграшковість

героїв

нагадують нечасті форшлаги, трелі, стакатний рух. Тим не менш, партія Piano I
містить

питально-відповідальні

елементи,

що

замикаються

«загальною
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згодою». Аналогічним чином вибудовується музична тканина у Piano II,
розгортаючи діалог в контрапункті інтонацій обох рук: суворим акордовим
ходам басу контрастує м’яка пластика розспівних мотивів у верхньому регістрі.
Доцільно нагадати, що серед завоювань чотириручної гри на одному
інструменті у другій половині XVIII століття називають диференціацію
чотирьох голосів, незалежно від конкретного їх фактурного викладу. Це
знайшло своє повноцінне втілення в ансамблі для двох фортепіано завдяки
всеосяжності клавіатури у кожного виконавця. Як це ні парадоксально, але
Е. Зауер робить регістровку дворояльного ансамблю в цих двох розділах
відповідно до розподілу однієї клавіатури при чотириручній грі. Це дозволяє
досягти звукової компактності при заповненні всіх регістрових ярусів.
Центральний епізод (Ges-dur) постає невеликою декоративною сценкою,
викликаючи аналогію з механікою картинок, що рухаються: дзюркотлива
стилістика арпеджіато, трелей, фігураційного руху тридцятьдругими у
високому регістрі є близькою пейзажно-ліричним замальовкам на кшталт
«галантних святкувань» А. Ватто. Композитор знову дотримується обраного
принципу регістровки партій за винятками, коли має місце перепліскування
окремих «звукових крапель». Повторність перших двох епізодів у репризі
долається кодою, що будується на початкових інтонаціях. Музика тут нагадує
«розладнений механізм», у котрого закінчується заведення: гармонічна
нестійкість, секвенціювання, несподіване «застрівання» на тих самих зворотах,
увінчане іскристим злетом зі згасаючими гостро дисонантними акордами, що
розв’язуються у світлий тризвук Es-dur.
Порівняння оригінальної версії цієї п’єси з її перекладенням для двох
фортепіано наочно демонструє те, що фактично композитор дописує до вже
існуючої музики нову партію Piano II; це багато в чому пояснює самостійний
характер її тематизму. Безперечно, що вона тут грає роль гармонічної
підтримки. Разом з тим, не позбавленою такого роду опори є першоджерельна
п’єса, з огляду на що перед композитором ставало завдання надати партії
Piano II особливої індивідуальності. Вона апелює до жанру прелюдії, про що
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свідчить її фактурно-гармонічне рішення, демонструє більшу єдність в
порівнянні з партією Piano I і оновлює звукообраз лише в серцевині п’єси, де
набуває граційно-кокетливих рис. Таке трактування фортепіанного ансамблю
дозволяє

композитору

по-новому

розгорнути

ігровий

діалог

за умов

витриманого прийому спільної гри. В початковому епізоді розмову ведуть
різнохарактерні персонажі, котрі, не вдаючись до протиріччя один з одним,
характеризуються власною лінією поведінки. Другий епізод відзначений
емоційною єдністю, через що обидві партії, не втрачаючи індивідуальності, є
взаємодоповнюючими. В середині п’єси партія Piano II чи то грає роль
акомпанементу, імітуючи перебори струн на тлі басових опор, чи то складає
контрастну лінію, що збагачує звучність і розширює регістровий простір.
Зрештою, в коді обидві партії зливаються в одностайному русі, зберігаючи при
цьому регістрову диспозицію, позначену на початку.
Мотиви театра масок по-своєму втілив в циклі п’єс для двох фортепіано
Альфредо Казелла. Його «Маріонетки» («Pupazzetti»), створені 1915 року,
охоплюють 5 різножанрових п’єс, що складають сюїтну композицію [240]. Їх
назви, на перший погляд, мало кореспондують з персонажами маріонеткового
театру: «Маршик», «Колискова», «Серенада», «Ноктюрчик», «Полька»1. Між
тим, стилістика викликає до життя вигляд багатьох персонажів, добре знайомих
по ф’ябам К. Гоцці, прообразам традиційних героїв опери-буффа, портретним
замальовкам «Карнавалу» Р. Шумана тощо. Зокрема, «Маршик», незважаючи
на свою назву, пов’язується з образом Арлекіна. Швидкий темп (Allegro molto
vivace, quasi presto) при вказівці метроному – чверть дорівнює 192, штрих
staccato зі змінною акцентикою крупних тривалостей, «стрибкий» остинатний
акомпанемент у Piano II, ремарка scherzando, динамічний контраст нівелюють
власне жанрові риси, привносячи в музику елементи гротеску, комікування,
«кривляння». Театральний образ, що створюється композитором впливає на
співвідношення партій та форму мініатюри. Якщо подивитись на тематизм

1

У перекладі деяких номерів дисертант намагався зберегти «ляльковий» підтекст, виходячи з наявності
зменшувальних італійських суфіксів.
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Piano I, то композиція підкоряється закономірностям простої тричастинності з
динамізованною репризою, оскільки в середині п’єси оновлюється музичний
матеріал, уповільнюється загальний рух, виставляється штрих marcato та
динаміка f; в репризі ж тема «модулює» у політональний простір з тритоновим
співвідношенням голосів. На тлі такого образно-стилістичного розмаїття
партія Piano II вирізняється одноманітністю фактурно-гармонічного рішення,
де збагачуються вертикальні співзвуччя лише в маркатній середині. Не слід
залишати без уваги тоніко-домінантову основу басової лінії, що сигналізує про
білоклавішний C-dur, у межах якого композитор вільно рухається по
хроматичному звукоряду. Це дозволяє згадати відомий лейтмотив Петрушки з
балету І. Стравінського, який Б. Кац наводить як один з прикладів,
розмірковуючи над пізнавальними можливостями культурологічного аспекту
аналізу в музичній науці1. Незважаючи на те, що ансамбль в «Маршику»
А. Казелли вибудовується за принципом «рельєф – фон», остинатність Piano II
вносить в цю музику елемент механістичної повторності у відповідності до
обраної жестикуляції ляльковика. З іншого боку, утримання супроводу сприяє
більш яскравому виявленню гротесково-уїдливих вихватків ляльки-персонажу.
Це пояснює наявність цезур у партії Piano I при зміні лялькового танцю,
характеристичність ритмоінтонаційних зворотів, контрастність пластики.
Доцільно нагадати думку Т. Куришевої, згідно з якою гротеск у музиці
приймає «форму видовищного п л а с т и ч н о г о д і й с т в а – танцю, галопу,
маршу, нерідко утрируваного до карикатурного» [101, с. 146]. Одним з
важливих компонентів гротеску автор називає маску. Ця теза розгортається у
дослідженні музикознавця в аспекті відбиття музичними засобами протиріч
об’єктивного світу, їх критичного осмислення, неоднозначності людської
природи. Не випадково згадується музика Г. Малера і Д. Шостаковича, які

1

Відштовхуючись від влучного спостереження І. Вершиніної про «біло-чорний» одяг героя, музикознавець
пише: «Останню обставину <...> не слід недооцінювати, його значимість не затушовує факт виконання
лейтмотиву кларнетами; за власним зізнанням, Стравінський завжди писав твори за фортепіано. Роль опозиції
білих і чорних клавіш у <...> “Петрушці” <...> нерозривно пов’язана з кодом карнавальної культури: мотиви
утворюють типову карнавальну пару контрастних двійників (порівняйте білого і чорного клоуна в цирку)» [81,
c. 41].
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вбачали у гротеску «можливість втілення образів негативних, низьких, зла,
жорстокості, банальності» [101, с. 142]. Разом з тим, пізнавальне поле маски
значно ширше, у зв’язку з чим автор, посилаючись на М. Бахтіна, висловлює
думку про те, що «маска перш за все розкриває амбівалентність ігрового акту»
[там само, с. 147]. Саме ця грань усталеного образу виявилася співзвучною
творчим намірам А. Казелли, п’єси якого свідчать про відродження атмосфери
commedia dell’ arte. Наближений до «Маршику» звукообраз з посиленням
гротесковості, що демонструє композиторська ремарка grottesco, відновлюється
лише у фінальній п’єсі циклу. Її назва – «Полька» відсилає до традиційного
танцю всіх персонажів наприкінці спектаклю. Спорідненість крайніх п’єс
підкреслюється не лише за допомогою темпу – Allegro molto vivace, але й
розміром 2/4, ритмо-фактурним викладом партії Piano II в крайніх розділах,
прийомом ostinato, терпкістю політональних і гармонічних сполучень.
Незважаючи на це, завершення циклічної композиції більш масштабне (вдвічі в
порівнянні з «Маршиком») та різноманітне у плані тематизму, фактури та
співвідношення партій. За наявності яскраво вираженої репризи з кодою, яка
відокремлена за допомогою генеральної паузи, «Полька» вибудовується у
вигляді мініатюрної сюїти, викликаючи асоціації з танцем різних маскових
героїв. Перший розділ містить кличну ритмоінтонацію, яка ніби запрошує
присутніх взяти участь у танцювальному дійстві. Висхідно-низхідний розбіг по
біло-чорних клавішах, який звучить потому, немов малює танцівників, котрі
стають парами. Новий епізод відкривається на ff могутнім tutti, сигналізуючи
про вступ «оркестру». Безпосередньо його музика вирізняється остинатним
фоном у Piano II та є різноманітною у фактурно-ритмічному відношенні:
пунктирний

ритм,

грони

акцентованих

акордів,

хроматичні

терцові

послідовності на staccato відтворюють незграбних персонажів. Надалі
«операторська камера» вихоплює з загальної маси закохану пару, відмінність
характерів якої композитор вимальовує завдяки контрастним стилістичним
засобам. Так, партнер вочевидь близький по натурі Арлекіну: ті самі
«кривляння», що передані зміною низхідного хроматичного руху на staccato
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скоком зі збільшенням ритмічної долі. Між тим, його залицяння стримують
темперамент, та він, немов, нашіптує на вушко своїй партнерші (p, leggiero,
sotto voce). Героїня, навпаки, відзначена плавністю жестів, томністю рухів,
більш спокійним виразом власних емоцій – дещо урочиста хода підкреслених
співзвуч, що послідовно досягають високої вершини, наявність синкоп, які
урівноважують збільшену пунктирну ритмоформулу, мотиви оспівування.
Описаний комплекс аргументує композиторську ремарку sentimentale. Цей
швидкоплинний стопкадр переривається загальним планом, відроджуючи
атмосферу запального танцю.
«Маршик» і «Полька» з їх схожістю образно-емоціонального змісту і
стилістики створюють своєрідну раму, яка відтіняє три серединні ліричні п’єси.
Усі вони мають жанровий прообраз, який композитор виносить у назву –
«Колискова», «Серенада», «Ноктюрчик». П’єси в свою чергу постають
невеликим циклом, оскільки найбільш розгорнута «Серенада», яка містить
контрастний

комплекс

виразових

засобів,

обрамована

монообразними

мініатюрами. З іншого боку, всі вони мають чимало схожих рис, незважаючи на
те, що «Серенада» відзначена більш швидким темпом – Allegro замість
Andantino та Lento відповідно у крайніх з них. Що ж у такому контексті
виступає об’єднуючим началом? Перш за все, різні модуси трьохдольності (6/8
у перших двох та 3/4 в останній), ремарка dolce, dolcissimo, переважання тихої
гучності (от p до pppp), вказівка у крайніх п’єсах використовувати ліву педаль,
а в «Серенаді» грати у півголосу. Враховуючи загальну концепцію циклу,
А. Казелла оперує найбільш стійкими атрибутами жанру, що легко вгадуються.
Так, в «Колисковій» (№ 2) наявними є ритмоінтонаційні формули, що
коливаються; вони зберігаються навіть у процесі збагачення вихідного
тематизму та ущільнення фактури. Разом с тим, політональні співставлення, гра
біло-чорним звуковим простором, поступова хроматизація
матеріалу

з

прирощуванням

дублюючих

і

початкового

контрапунктуючих

голосів

утворюють своєрідний жанровий перевертень, спрямовуючи сприйняття у світ
маріонеткових уявлень. На відміну від «Колискової», «Ноктюрчик» (№ 4)
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містить

декілька

тематичних

комплексів,

що

пояснюється

картинним

характером цієї музики. Носієм жанрових рис виступає модифікована фактурна
формула (шестизвуччя з хроматичних ліній, що розходяться) та колоподібний
рух басу в партії Piano II. В заявленому супроводі більш індивідуалізованою
сприймається партія Piano I, де простежується фактура «рельєф – фон». Якщо
тематизм в лівій руці відповідає жанровим вимогам, то в правій – є
індивідуалізованим та відрізняється як наявністю звукозображальних елементів
у наслідуванні пташиному співу (довга трель, фіоритури на стаккато, вишукані
групето), так й співучою мелодією, що у сукупності живописує нічний пейзаж,
опоетизований любовною піснею. Між тим, деякі деталі, які з’являються у
процесі розвитку, порушують емоційну ідилію. Зокрема, пісня признання, яка
поступово набуває більшого розмаху з досягненням високої кульмінації та
виплеском експресивних почуттів, супроводжується синкопованою пульсацією
акордових грон, нашаруванням декоративного комплексу «пташиного співу» та
хроматизованого звороту кола. Внаслідок цього, невигадлива жанрова сценка
«модулює» у царину експресивного ліричного висловлювання та виявляє
властивості

алюзії

на

світ

трактування

підкріплюється

шопенівської

музики.

ритмо-фактурними

Можливість

прийомами,

такого

численними

ремарками-характеристиками типу marcato e molto espressivo, ben misurato,
sostenuto та amoroso, доданих до вказівки темпу. По-своєму А. Казелла
перетворює і відоме шопенівське tempo rubato, раптово порушуючи позначений
на початку розмір 3/4. Не менш показовим свідченням змін змістовного модусу
є закінчення п’єси, де кожна з чотирьох партій є індивідуалізованою та
узагальнює найбільш стійкі інтонаційно-ритмічні та фактурні елементи:
остинатність

басу,

синкоповані

гроні

акордів,

хроматичні

ковзання,

звукозображальна трель, що перетворюється тут у мерехтливе тремоло. Світ
театру, в якому герої представлені масками, аргументує вибір найтихіших
нюансів при показі експресії почуттів, породжуючи ефект умовності
зображаємого, що посилюється відсутністю гармонічного узгодження голосів у
дванадцятитоновому просторі.
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У ліричному мініциклі визначається своїми масштабами «Серенада», яка
складає його серцевину. Розгорнута композиція має просту тричастинну форму
з динамізованою репризою та вирізняється контрастністю образів. Для крайніх
розділів характерна взаємодія декількох принципів: унісонного викладення
мелодії в партії Piano I, остинатного гармонічного фону в партії Piano II,
котрий змінює своє наповнення лише наприкінці двох речень, що відбиває
оновлення у відповідних фрагментах мелодії. Незважаючи на окреслення
рельєфу і фону, звертає на себе увагу домінування лінеарного принципу,
завуальованого множинними дублюваннями. Партитурний запис не приховує
типового для чотириручного дуету чіткого розподілу клавіатури між
піаністами. Середина «Серенади» побудована на обіграванні ритмоформули
вальсу у скерцозній манері та співучих хроматизованих зворотів, що вникають
острівцями у Piano I. Розділ є цікавим також завдяки іншим елементам, які
вносять нові темброві барви у чотириручний виклад. Наприклад, «порушує
кордони»

тут

права

рука

Piano II,

хоч

А. Казелла

уникає

прийому

перехрещування, підіймаючи партію Piano I у другу та третю октави (т. 39-47).
Враховуючи нескладність мелодії з її дублюванням в октаву, виникає ілюзія гри
у три руки, що відгукується у раніше згадуваній п’єсі У. Бьорда «Битва та
затишшя». На цьому тлі динамізована реприза відзначена не тільки оновленням
фактурно-гармонічних структур, інтонаційного матеріалу, але й різнобарв’ям
ансамблевої гри. Перш за все назвемо прийом передачі мелодичної ініціативи з
голосу у голос, зміну рольових функцій, при якій акордовий супровід
розташовується в партії Piano I, та включення характерних контрастних
стилістичних зворотів з середини п’єси. Інакше кажучи, наведене раніше
протиставлення наспівної мелодії з супроводом та кокетливо-граційної
пластики танцю, який не позбавлений злої усмішки, на тлі мірного quasi
ямбічного акомпанементу, в репризі подано у вигляді одночасного контрасту.
Результатом цього постає змістовний дисонанс між семантикою жанру,
вказаного у назві, та його реальним обличчям, що виступає художнім прийомом
при

створенні

маріонеткового

образу.

Мимоволі

виникає

аналогія

з
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«Афоризмами» Д. Шостаковича, в яких за допомогою такого прийому незбігу
композитор досягає гротескового ефекту.
Регістрово-темброве рішення ансамблевих партій у «Маріонетках»
А. Казелли створює подвійне враження. Для його оцінювання необхідно
зробити деякі зауваження. Вони стосуються існуючого у літературі різного
трактування цього твору: як чотириручного – так визначає цю сюїту
С. Богоявленський [25, с. 72], та як дворояльного, згідно з каталогом
Н. Катонової [129, с. 41]. Різночитання легко пояснюється, якщо прийняти до
уваги інформацію про традиції нотного запису, наведену М. Штьольцель. За
спостереженням музикознавця, нотація при чотириручній грі на окремих
сторінках та для двох інструментів у партитурному запису затвердилася значно
пізніше. Автор вказує, що ранні сонати (1772–1774), наприклад, В. А. Моцарта
у автографі були записані на окремих сторінках, в той час, як пізні твори – у
партитурній нотації. І хоч, згідно з думкою дослідника, у XIX столітті
закріпилося розташування нотного тексту на протилежних сторінках для цього
типу дуету, «все ж таки партитурний друк повністю не витісняється» [262,
с. 77]. Більш того, М. Штьольцель продовжує: «Соната Франсіса Пуленка
(видавництво Chester), “Маріонетки” та “Сторінки війни” Альфредо Казелли
(видавництво Ricordi), наприклад, знову з’являються в партитурному запису»
[там само], з чого витікає, що «Маріонетки», опубліковані 1916 року,
призначалися для виконання в чотири руки. Разом з тим, в репризі «Серенади»
протяжний мелодичний голос в партії лівої руки Piano I, який дублює сопрано,
охоплює практично весь звуковий простір, котрий, за мовчазливою згодою,
закріплений за партнером, тобто нотований у басовому ключі з низхідним
рухом по звукам малої октави, в той час, як права рука Piano II – в першій
(т. 51–55). Така ситуація породжує технічні труднощі, які були усвідомлені
композиторською практикою ще наприкінці XVIII століття.
Чотириручний дует, який в контексті естетики бідермайєра нерідко
оцінювався з позиції впливу ідилії, через що наголошувались притаманні йому
щирість спілкування, затишність домашнього побуту, відмежування від решти
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світу [151, с. 9–11], породжував своєрідну проблему, що зберегла свою
актуальність дотепер. Йдеться про гранично тісний стан виконавців, що
обмежує мобільність і технічні можливості так званих середніх рук (лівої
Piano I і правої Piano II). М. Штьольцель приділяє цьому питанню спеціальну
увагу. Якщо у процесі удосконалення інструменту збільшувався діапазон для
крайніх рук такого ансамблю, сприяючи технічній свободі, то середні руки
були жорстко маркіровані умовним стрижнем симетрії – c1. Як уточнює
музикознавець, у такій ситуації ліва рука Piano I «опинилася у невигідному
положенні в загальній (її – І. С.) технічній слабкості» [262, с. 78]. Ця проблема
знайшла відбиття вже в літературі кінця XVIII – початку ХІХ століття. За
М. Штьольцель, Д. Тюрк ще 1789 року вважав, що жорсткий розподіл рук
відповідно до їх місцезнаходження на клавіатурі може негативно впливати на
виконання. Й. Мільхмайєр, як пише науковець, у 1797 році вказував на
необхідність розведення рук. В той же час, це питання не було настільки
однозначним.

М. Штьольцель

посилається

на

рецензію

в

Allgemeine

Musikalische Zeitung (1800), де з точки зору дидактики притискування рук
вважалася вельми корисною, оскільки привчала учнів до пристойного тримання
тіла та відучувала від «непристойного випинання ліктя». Своєрідним
розв’язанням полеміки сприймається наведена в роботі порада М. Поппена
ставити стільці граючих під кутом для полегшення технічних завдань [там
само, с. 78–79]. Як бачимо, А. Казелла опинився у тих самих «лабетах», які у
чотириручному ансамблі зберігаються в незалежності від зміни мовних засобів.
Якщо вищерозглянуті твори були навіяні або сценічними постановками,
або усталеними уявленнями про сценічні типажі та предметами розваги, то
своєрідний диптих російського композитора Миколи Метнера дозволяє
говорити про втілення театральності в умовах узагальненої програми. Дійсно,
музичні образи, що виникли під впливом літературних творів, історичних
баталій, природних явищ, незалежно від наявності чи відсутності сюжету,
мають таку ступінь картинності, яка забезпечує адекватне прочитання
композиторського задуму. Вона, в свою чергу, спирається на життєвий і
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художньо-естетичний

досвід

реципієнта,

стимулюючий

гру

фантазії,

візуалізацію музичної образності. Ці властивості картинності безпосередньо
пов’язані з театральністю, яку Т. Куришева розуміє у широкому сенсі слова. На
думку музикознавця, такий дослідницький підхід дозволяє вивести це явище за
межі сценічного мистецтва і побачити в ньому особливу форму освоєння
Всесвіту. Крім того, з метою розкриття взаємодії музики з літературним і
театральним типом мислення автор підкреслює у другому специфічні
особливості, серед яких «передавання зовнішніх властивостей явищ, внутрішні
властивості котрих повинні домислюватися, показ множинності точок зору,
множинності деталей, з яких у сприйнятті виникає висновок і багатопланова
картина цілого» [101, с. 59]. Таке розуміння природи театральності в музиці
відкриває шлях до розкриття її прояву в умовах казкової узагальненої
програмності.
Дві п’єси для двох фортепіано ор. 58 № 1 і № 2 М. Метнера мають назви
– відповідно, «Руський хоровод» з підзаголовком «Казка» та «Мандрівний
лицар» [119]. Якщо перша п’єса за допомогою цього налаштовує на наявність
персонажів та їх взаємовідносини, то друга п’єса визиває подвійні асоціації:
безпосередньо, казкові, згідно з якими герой для досягнення своєї мети повинен
пройти низку випробувань, з іншого боку, романтичні, де образ мандрівника
асоціюється з пошуком кохання, ідеалу, душевної гармонії. Органічність цих
двох ліній обумовлена характерним для епохи романтизму зверненням до
фольклорних витоків, в яких незалежно до національної приналежності казка
була одним з найстійкіших і популярних жанрів. Виходячи з цього, зупинимось
на «Руському хороводі», оскільки його драматургічний обрис визначається
атрибутивними казковими мотивами. Нагадаємо, що образно-театральні
асоціації багато в чому обумовлені художнім контекстом межі XIX–XX століть.
Казкові опери М. Римського-Корсакова, балети молодих С. Прокоф’єва та
І. Стравінського, картини М. Врубеля, декорації О. Бенуа та О. Головіна
сприяли створенню своєрідного музично-живописного генофонду російської
казковості у професійному мистецтві. Це пояснює цікавість М. Метнера до
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жанру казки вже у ранній період його творчості, про що свідчить серія п’єс для
фортепіано соло. Перипетії казкового сюжету композитор втілив у одній з
чисельних фортепіанних сонат – Сонаті-казці ор. 25 № 1. За думкою
К. Підпорінової, цей жанр привернув музиканта «комплексом художніх засобів,
що становлять суть сонатності як такої. В казці є відправне зіставлення <…>,
наявність контрастних образних планів <…>, розвиток за принципом
суперечності <…>, ідея спорідненості, яка забезпечує зв’язуємість темперсонажів, ідея замкнутого, кругового часу, яка дозволяє музичну ситуацію
згорнути або розгорнути, спираючись на принцип нанизування мотивів» [147,
с. 14]. Дані спостереження автора постають актуальними й для «Руського
хороводу», хоча назва обмежує семантичне поле казкового жанру. Між тим, тут
є присутніми зміна «партнерів», підключення все нових учасників дійства,
колоподібне

повернення

схожих

інтонаційних

структур

на

кшталт

танцювальних фігур, що немов завиваються. М. Метнер розгортає театральну
сценку, де на зміну початковому танцю, котрий утворює атмосферу обміну
репліками, спільного загравання, з’являється оповідач, який відволікає своєю
розповіддю від задуманих ігрищ. Композитор зберігає традиційне для хороводу
протиставлення дівочого та чоловічого танців з їх подальшим об’єднанням у
спільному кружлянні. Якщо для дівочого танку характерна завуальована
вальсовість, пластика м’яких інтонаційних зворотів, що поєднуються у більш
протягнуті мелодичні лінії, то для чоловічого – стрибковість, скупість
інтонаційно-ритмічного

малюнку,

випукла

жестикуляція.

Участь

двох

виконавців регламентує специфіку діалогу, котрий розгортається не по
горизонталі, а по вертикалі, утворюючи контрапункт двох різнохарактерних
планів, що підкреслені контрастними прийомами звуковидобування: leggiero,
leggierissimo – marcato. Спільний танок, сягаючи апогею, переривається появою
нового героя-казкаря. Показова зміна не лише темпу L’istesso tempo, ma
cantabile на противагу Allegro vivace, але й фактурно-ритмічного викладу нової
музичної думки, характер якої відтворює билинну образність.
Перемикання в інший змістовний план та його особливості пояснюють
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розгорнутість розділу, що складає середину складної тричастинної композиції.
Загальний билинний орієнтир аргументує наявність контрастних інтонаційноритмічних комплексів, що відтіняють розмірену початкову тему «оповідання»,
появу нових персонажів і драматургічних подій. Про це свідчить, зокрема,
оновлення стилістичних ресурсів. Так, тема, яка відкриває L’istesso tempo,
відрізняється акордовим викладенням крупними тривалостями, не позбавленим
питально-відповідальних зворотів. В її розвитку М. Метнер використовує як
можливості дворояльного ансамблю, співставляючи регістровку різних партій,
так і поліфонічні прийоми. Серед них – наспівна мелодія контрапункту в партії
лівої руки Piano II, канонічна імітація, що звучать на тлі остинатної фігури
восьмими на pp з ремаркою «пошепки». Поступове ущільнення фактури, яке
супроводжується

посиленням

гучності,

призводить

до

яскравого

підсумовування початкової фази оповідання, таким чином готуючи зміну
«декорації». В партії Piano II з’являється нова кантиленна тема, яка має яскраво
виражений фольклорний колорит та зберігає неквапливість, статечність у
поєднанні з елементами легкої грації, немов мова заходить про героїню
билинної оповіді. Стає очевидною двоплановість загального дійства, оскільки
контрапунктом до неї є чоловіча тема хороводу з хвацькими стрибками,
пружною ритмікою, яскравими кульмінаційними злетами. Вона сприймається
стислим нагадуванням, наче операторська камера змістила фокус зображення
на слухачів. Не випадково услід проведенню її основних мотивів увага знов
перемикається на наспівну мелодію, котра тепер переміщується до партії
Piano I і звучить на тлі ламаного руху. Тема піддається варіантному розвитку,
змінюється її тональний нахил, втрачаються ігрові елементи, активізується
мотивна робота у вигляді діалогічних перегукувань питально-відповідального
типу між партнерами. Ускладнюється і гармонічне наповнення теми, де більш
важливої ролі набувають акорди мінорного нахилу. Достатньо сказати, що зі
світлого Es-dur у кінці першого фазису розвитку появляється b-moll з секстою.
Наступний фазис асоціюється з драматичним розгортанням подій, що
підтверджується певним фоном, котрий немов «рокоче» (Piano II), відсутністю

165

чітких тональних опор, більш нервовою зміною динаміки, де стрімко досягнуте
f прийомом subito перемикає у завмираючу фоніку p. Весь епізод, що відкриває
цей фазис форми, становить драматичну кульмінаційну зону з наступним
спадом напруження, посиленням ліричних мотивів, які дублюються у
мелодичних голосах обох партій, просвітленням фактури і завершенням
«розповіді» «димкою» акордів-арпеджіо, звуки яких утворені зчепленням
тризвуків fis-moll – A-dur – E-dur. Про початок репризи сигналізує відновлення
вихідної тональності E-dur і варіантно перетвореної теми дівочого танцю:
молодість та любовні ігрища беруть гору, і хоровод продовжується.
Закономірно, що композитор прискорює час подій стисненням музичного
матеріалу, що призводить до своєрідної калейдоскопічності тем і зміни ігрових
ситуацій. Звідси прийоми контрапунктування, які дозволяють створити
контраст по вертикалі, таким чином підкреслюючи самоцінність кожної з
партій. Разом з тим, М. Метнер демонструє майстерність композиторського
письма та володіння різноманітними методами розвитку музичного матеріалу.
Зокрема, стрибкова чоловіча тема то є ущільненою дублюючими голосами, то у
іскристому діапазоні четвертої октави звучить немов полум’яні блиски (brioso),
що посилюється тритоновою хроматичною послідовністю в партії лівої руки
Piano II, то раптово знаходить ніжні обриси завдяки збільшенню ритміки і
хроматизованому павутинню низхідних мотивів супроводу (Piano I). У спільній
ансамблевій фактурі п’єси описуваний фрагмент звучить соло. Цей ліричний
відступ витісняється стрибковою темою у початковому вигляді з яскраво
підкресленою штриховою палітрою (poco marcato), діалогічністю, перетіканням
у загальні форми руху, що заповнюють весь звуковий простір. Композитор
розширює музичний процес за рахунок варіантності мотивів, їх ритмічного
збільшення, канонічного проведення, що, з одного блоку, поєднує партії, з
іншого – надає кожній з них індивідуальних рис. Уся реприза вибудовується за
принципом хвилі з декількома кульмінаційними сплесками. В цілому ж все
спрямоване на утворення атмосфери всепоглинаючого танцю, який вінчається
яскравим злетом glissando Piano I практично через всі регістри, в той час, як в
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партії Piano II висхідна фігураційна квартоль завмирає на тривалій трелі.
Барвисту гаму фортепіанних тембрів збагачує прийом співставлення густих
басів і дзвінчатого верху з ефектним закінченням-обривом, в якому останню
крапку ставить своєрідний звуковий спад у нижню половину клавіатури.
Важливу

роль

у

розумінні

специфіки

створеного

М. Метнером

звукообразу відіграє динаміка. Фактура обох партій, щільність подій в одиницю
часу, повторюваність мотивів і їх варіантне перетворення, на перший погляд,
свідчать про нагнітання динамізму. Проте композитор неодноразово вводить
ремарку leggierissimo, cantabile, віддає перевагу динаміці p і pp, нерідко
поєднуючи з f по вертикалі, чи змінюючи силу звучання на малих ділянках,
завдяки чому максимальна гучність стає лише засобом виокремлення ключових
мотивів із загального контексту. Іншими словами, замість очікуваної
тріумфальної кульмінації виникає ефект розчинення у димці казковофольклорної замальовки. Таким чином, М. Метнер використовує всі ресурси
обох клавіатур для створення барвистої, з елементами сюжетної програмності
п’єси, в якій казковість поєднана з жанрово-фольклорними мотивами.
Висновки до Розділу 3
Синтезуючий тип художнього мислення в умовах ігрової логіки
ансамблю для двох фортепіано реалізує себе як в роботі з уже існуючим
оригінальним твором, так і в царині театралізації інструментальної музики,
зміст

якої

зумовлений

або

конкретною

виставою,

або

узагальненою

програмністю, що сприяє візуалізації образів.
1. Робота з запозиченим музичним твором не втрачає своєї привабливості
для

композиторів

встановлення

різних

безпосередніх

поколінь,

оскільки

«діалогічних

вона

стосунків»

уможливлює
з

усталеним

досвідом музичної культури, її класичними зразками та дозволяє
проявити власні творчі інтенції. Прихована ситуація змагання інтуїтивно
спонукає митців обирати видатні музичні композиції, визнані шедеврами
загальнолюдської

художньої

спадщини.

Такі

об’єктивні

умови
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загострюють «боротьбу» двох творчих свідомостей, з одного боку,
обмежуючи транскриптора зафіксованим текстом оригіналу (ознака
організованої гри), з іншого боку, ніяк не впливаючи на розуміння ним
образної ідеї та засоби втілення власної концепції (ознака імпровізованої
гри). Кожен з розглянутих ансамблів («Варіацїї на тему Паганіні»
В. Лютославського;

«Кармен-фантазія»

Г. Андерсона)

дозволяє

усвідомити зміну модусів гри як універсальний принцип розгортання
багаторівневого діалогу, однаковою мірою характерного для парафразу та
дворояльного музикування, незважаючи на різну ґенезу цих жанрів.
2. Інструментальна музика формувала свій лексикон у тісному зв’язку зі
словом та ритуально-театральним дійством. Специфічність її мови, що
спирається на інтонаційну природу звукових співвідношень, обумовлює
взаємодію двох різноспрямованих тенденцій, перша з яких програмує
тяжіння до рафінованого відбиття сучасного світовідчуття, друга –
збереження історичного досвіду плідного спілкування з іншими видами
мистецтва, зокрема з літературою, поезією, драматургією, живописом,
котрі й у ХХ столітті надихають на розкриття емоційно-психологічної
складової театральної вистави або її яскравих образів («Піднесене та
земне», «Театральний калейдоскоп» В. Птушкіна), створення жанровопобутових замалюнків («Карусель» В. Птушкіна; «Куранти» Е. Зауера),
портретів героїв commedia dell’arte, атмосфери карнавалу або сцен за
участю ляльок («Маріонетки» А. Казелли), втілення казково-фольклорних
ситуацій («Руський хоровод» ор. 58 № 1 М. Метнера). Багатогранність
образного змісту наведених музичних зразків демонструє необмежені
можливості ансамблю для двох фортепіано розгортати ігрові ситуації в
умовах різних індивідуальних стилів і жанрово-стильових переваг.
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РОЗДІЛ 4
ТЕХНІКО-СТРУКТУРНІ ІГРОВІ КОМБІНАЦІЇ
В АНСАМБЛІ ДЛЯ ДВОХ ФОРТЕПІАНО ХХ СТОЛІТТЯ
Композиторська творчість XX століття з її проривами до невідомого
звукового простору та водночас зверненням до минулого розширювала
актуальне поле культури, що стимулювало дослідницьке ставлення до музики
як науки. Імпульсом стало розповсюдження новітніх технік письма, які
висунули завдання осягнути структурні засади твору, з одного боку, та
з’ясувати їх співвідношення з «генетичним корінням», з іншого. На цьому
шляху пізнання розкриваються роль звукових та числових структур, символіка
чисел, дія загального закону симетрії, котрий, на думку В. Ценової,
«виявляється в числовій рівності всіляких величин» [214, с. 12]. Розмірковуючи
далі, автор пише: «У XX столітті, незважаючи на безліч руйнівних процесів,
симетрія також залишається законом творчості. На перший погляд може
здатися, що в музиці панують асиметричні структури. Але більш ретельне
вивчення пояснює, що симетрія не зникла та залишається неодмінним
атрибутом художньої творчості; просто вона набула більш складних та навіть
витончених форм» [там само]. Наводячи приклади застосування числових
структур, В. Ценова називає таку «числову втіху», як «5-й концерт
(Прокоф’єва) в 5 частинах op. 55» [там само, с. 13]. Число 5, за свідченням
Л. Кириліної, відіграє провідну конструктивну роль у «Варіантах» Л. Ноно, бо
розподіляє музичний матеріал «по тактовим групам та оркестровим голосам» за
принципом зростаючої та зменшуваної прогресії [84, с. 23–24]. На думку
музикознавця, це пояснює назву твору – «варіанти числових, тембрових та
інтервальних комбінацій» [там само, с. 24]. Нагадаємо про добре відомі
«Структури»

П. Булеза,

написані

для

двох

фортепіано.

Детальний

технологічний аналіз цього твору належить Д. Лігеті, на нього спираються усі
наступні дослідники [78; 100; 183; 260]. Однак, О. Соколов, обґрунтовуючи
аналітизм у сучасній музичній композиції, як «зближення процесу написання
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твору з осягненням логіки вже написаного твору» [183, с. 88], відзначає
«комплементарне співвідношення партій першого та другого фортепіано, між
якими

розподіляється

ритмічних,

динамічних

заздалегідь
та

відпрацьований

артикуляційних

серій»

комплекс
[там

висотних,

само,

с. 101].

Р. Куницька наводить слова композитора про його намір надати першій
«Структурі» назву картини Пауля Клея «На межі родючого краю», зробленої з
горизонтальних та похилих ліній [100, с. 140]. Подібна «гра розуму»
притаманна творам, що демонструють здатність окремої структурної одиниці
до створення цілісної композиції або у різних комбінаціях з традиційними
елементами чи новітніми техніками сприяти розгортанню розмаїтого емоційнозмістового художнього задуму, по-різному відбиваючи дію ігрової логіки.
4.1 Гра структур в ансамблях для двох фортепіано ХХ століття
Часто музиканти ХХ сторіччя декларують свою позицію в назвах творів.
Інвенцію «Квінти» (1976) латвійського композитора Петеріса Плакідіса,
можна розглядати як зразок ігрової логіки автора, винахідливість якої заявляє
про себе в створенні розгорнутої композиції на основі інтервальної структури1
[148]. На тлі різножанрових творів автора зі значними ідеями інвенція «Квінти»
сприймається дрібничкою, яка не претендує на глибину змісту. Скоріше вона
відбиває любов П. Плакідіса до музикування на фортепіано, за його словами,
єдиного

інструмента,

яким

він

володіє.

«Найголовніше,

–

зізнавався

композитор, – <…> це безпосередня радість, що надається музикуванням. На
жаль, його широкому розвитку перешкоджають тепер ще ширші можливості
радіо, телебачення, звукозапису. Але, на мою думку, музикування повинно
відродитися знову …» (цит. за: [69, с. 31]).
Цією любов’ю він прагне заразити виконавців, втягуючи їх в орбіту
створеної його уявою ігрової ситуації. Доречно нагадати про розмірковування
Є. Назайкінського щодо ігрової логіки, тісний зв’язок котрої з характером та
1

Ці властивості п’єси композитора відбиті у статті дисертанта [171].
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швидкістю протікання музичних подій базується на принципах оволодіння
інструментом. Музикознавець наводить шуманівський вислів, згідно з яким
«гра на інструменті» означає одночасно гру «з ним» [131, с. 235]. Незважаючи
на еволюційні процеси в музичному мистецтві, диференціацію пізнавальних
можливостей жанрів, їх типологізацію, творче мислення зберігало як «пам’ять
культури» всі надбання минулого, в тому числі, сфери апробації ігрових
модусів. Актуальним дане твердження стає в проекції на твори, в яких
переважає так звана «тема другого роду» (за Л. Мазелєм). Інвенція «Квінти»
П. Плакідіса, повністю відбиває цю властивість музичного змісту.
Тематичним ядром музичного матеріалу є послідовність двох квінт: e-h –
f-c, котра грає роль motto всієї п’єси. Її музична тканина, по суті, зводиться до
інтонаційно-фактурних та регістрових комбінацій вихідної структурносемантичної одиниці – квінти. На думку В. Холопової, за нею «закріпилася
семантика незаповненості простору, пустоти і в зв’язку з цим – незвичності,
дивовижності обстановки» [211, с. 157]. За всією зовнішньою абстрактністю
композиторської

ідеї,

в

ній,

при

уважному

погляді,

виявляється

багаторівневість сенсу. Жанрове визначення п’єси свідчить про її тісний зв’язок
з поліфонічною культурою. Композитор широко використовує такі прийоми, як
імітація, ритмічне збільшення і зменшення, прямий рух і інверсія ключового
мотиву, контрапунктування контрасних голосів. З іншої сторони, слово
«інвенція» передбачає винахідливість в роботі з матеріалом.
Ймовірно, що П. Плакідіс, відчуваючи потяг до вільного музикування,
інтуїтивно вмотивований на демонстрацію необмеженості своєї творчої уяви. З
цієї точки зору він грає не тільки «з інструментом», але й з мікроструктурою,
якою є інтервал квінти в звуковому полі музичного мистецтва. В результаті
жанровий абрис фортепіанного ансамблю синтезує в собі риси інвенції,
прелюдії і фантазії, оскільки зміна фактурного викладу вносить контраст в
композицію
тричастинної

цілого.
форми

На
із

макрорівні

окреслюються

дзеркально-симетричною

контури

репризою.

складної
Одночасно

різноманітність перетворення вихідної інтонації виявляє наявність варіаційного
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принципу. Більше того, тут можна говорити про цикл варіацій, які побудовані
за логікою хвилі, тобто послідовного просування до генеральної кульмінації з
подальшим завершенням. Доречно нагадати, що А. Веберн розглядав варіації як
найуніверсальнішу музичну форму, переносячи її принципи на широкий загал
явищ, зокрема, серійну техніку письма [35, с. 48–49, 76–77]. Зауваження одного
із найяскравіших представників нововіденської школи можна вважати
пророчими, оскільки варіаційність знайшла своє втілення в контексті
різноманітних індивідуальних стилів, художніх ідей та жанрів.
Як в будь-якій циклічній композиції в інвенції «Квінти» діє принцип
контрасту, що дозволяє в контексті варіацій урізноманітнити тему, притягуючи
метроритмічні, фактурні, звуковисотні та ансамблеві засоби. Специфіка
вихідного матеріалу призводить до деяких труднощів при визначенні теми. На
перший погляд, вона повинна бути обмежена motto, яке не тільки утримується
протягом п’єси, але й є породжуючою моделлю для всієї наступної інтонаційної
тканини. Проте композитор створює протяжнішу побудову, виокремлюючи її із
загального контексту імпровізаційним характером викладу, що підсилено
аметричними умовами і прийомом димінуції в проведенні motto, введенням
імітаційних структур, експонуванням обох учасників ансамблю. Показово, що
далі П. Плакідіс виставляє метр для погодження дії партнерів. Це зауваження
вбачається важливим, оскільки повторюваність motto вказана в секундах, а не в
точних кількісних одиницях. Процес режисує не партія другого роялю, що
здавалося б несе на собі тягар утримання motto, а Piano I, яка «віддзеркалює»
вихідний тезис на g2. Внаслідок цього визначаються «краї» звукового поля, на
якому буде розігруватись дійство. Не менш цікава відповідь в партії лівої руки
Piano II, яка «викривлює» попередню діатонічну репліку хроматичним зсувом.
Ремарка композитора quasi serioso викриває його намір створити атмосферу
гри. На думку Й. Хейзинги, гра має на увазі «деяку поведінку, що здійснюється
у визначених межах місця, часу, сенсу, зримо уладнану, яка відбувається згідно
з добровільно прийнятими правилами і поза сфери матеріальної користі чи
необхідності» [204, с. 131]. Виходячи з цього, ідентифікація аметричного
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початкового моменту як теми наступних варіацій вважається аргументованою,
якщо під темою розуміти викладення ключової ідеї твору.
Отже, початкова серія варіацій, що створює перший розділ форми, має
одну об’єднуючу їх властивість: у них партія лівої руки другого фортепіано
виконує функцію ostinato і не бере участі у варіаційних перетвореннях; лише в
завершальній стадії розділу motto переростає свої межі, підсумовуючи подібні
перетворення в партії першого роялю. П. Плакідіс грає не тільки зі структурою,
але й з учасниками ансамблю. В першій серії варіацій беруть участь лише три
партії замість чотирьох можливих – відключена партія лівої руки першого
роялю. Вона вперше вступає в діалог у зв’язці-переході до центрального
розділу тричастинної форми, відміченому перевагою вертикалі. Яким же чином
перетворюється композитором заявлена тема? Перша варіація складається з
трьох двутактів, підпорядкованих традиційній тріаді i:m:t, де в якості initio
виступає стисле викладення теми; movere – ритмічне збільшення квінтових
ланок в іншій метричній системі (3/8), яка створює поліритмію відносно
самостійних голосів; нарешті, terminus – накладення на попередній матеріал
розгорнутої тирати у високому регістрі першого роялю. Охоплюючи практично
повний дванадцятитоновий ряд (десять звуків), вона вперше окреслює принцип
інверсії, котрий в подальшому буде брати участь в розгортанні ігрових фігур і
структурувати композицію цілого. Крім того, тирата підпорядкована логіці
хвилі, також небайдужої для драматургії п’єси. Таким чином, перша варіація,
підхоплюючи імпульси, що спливають від теми, сама переймає на себе функцію
експонування інтонаційно-композиційних прийомів.
Якщо в першій варіації розгорнута тирата будувалася за принципом
хвилеподібного викладення квінтової інтонації в основному вигляді та інверсії,
то в другій композитор застосовує ламаний рух, підключаючи різкі переходи в
інші октави. Виникає ефект луни або приєднання ще одного виконавця за
умови застосування піаністом контрастної динаміки. Зазначимо, що p і pp,
виставлені автором в першому розділі, не можуть протягом нього цілковито
дотримуватися, оскільки збагачується фактура, розширюється діапазон,
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з’являються розгорнуті мелодичні фрази. Третя варіація «віддана на відкуп»
другому роялю, який послідовно викладає остінатний фон і мелодизовану
квінтову тирату. Водорозділом між початковим експозиційним фазисом та
більш діючою серединою служить відродження імпровізаційного начала та
чотирьох’ярусний виклад motto. Розкидані у звуковому просторі структури у
вертикальному зрізі містять сполучення секундового мінікластера і тритона.
Мелодичні ідеї отримують свою вертикальну інтерпретацію в середньому
розділі п’єси. Зауважимо, що серія цих варіацій внутрішньо диференційована і
розпадається на два розділи. В першому з них домінують інтервальні
комплекси різного роду, що досягають потужного звучання на fff. Квінтові
структури тут забарвлюються в скерцозні тони з елементами джазової ритміки,
постають у новому викладенні, змушуючи згадати відомі martellato Ф. Ліста,
вінчаються перегукуванням в різних висотних і регістрових позиціях. Певно,
П. Плакідіс змінює тут модус гри, висуваючи на перший план техніку
погодження руху рук партнерів, оскільки акценти, ліги, ритмічне подрібнення,
форшлаги, нарешті, розкид окремих структур в різних партіях вимагають деякої
переорієнтації в зв’язку з регістровкою партій. Другий розділ середини
синтезує горизонталь та вертикаль і вводиться прийомом subito контраста, який
заявляє про себе не тільки на рівні динаміки, штриха, але й соло другого роялю.
Якщо брати до уваги метричні показники, то середина завершується
одноголосним соло Piano II, що кореспондує із закінченням першого розділу. З
цієї позиції аметрична музика другого фазису середини, розширена за рахунок
реприз, постає ігровим варіантом попереднього етапу і має яскраво виражені
риси імпровізації. Реприза, як уже відзначалося, відновлює матеріал першого
розділу, представленого тут в інверсії. Тільки в самому кінці композитор
«виправляє» модус руху, підкреслюючи відкритість твору для подальших
фантазійних перетворень.
Згадані якості інвенції «Квінти» П. Плакідіса асоціюються з вільним
музикуванням, яке містить в собі елементи змагальності. Дійсно, «вторгнення»
у розпочатий процес Piano I, перехоплення ініціативи, заява про свої права з
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новим фактурним комплексом в середині п’єси підкріплює агонічний характер
фортепіанного дуету. Цікаві міркування Й. Хейзинги з приводу музикування, в
якому вчений вбачає майже всі формальні ознаки гри: повторюваність,
порядок, ритм, чергування, обмеженість простору тощо. Автор практично
урівнює слово «грати» з виразом «займатися музикою», оскільки в обох
випадках мається на увазі «моторний, вправний, вірний рух рук» [204, с. 57].
Свіжість новизни, що виникає, коли знайомишся з твором П. Плакідіса,
багато

в

чому

ХХ століття

зумовлена

домінуванням

філософсько-психологічної

і

в

композиторській

соціальної

практиці

проблематики.

Не

випадково пошук нових мовних можливостей, розширення звукового поля,
відкриття в сфері тембрового колориту пов’язуються з експериментальною
стороною творчого процесу. Між тим, історія зберігає видатні зразки музики, в
яких виявлення різних можливостей техніки письма, що оперує структурними
одиницями, визначають тему всього твору. До таких належить відоме
«Мистецтво

фуги»

Й. С. Баха,

задумане

композитором

«практичним

посібником з фуги <…>» [219, с. 313].
Демонструючи

невичерпну

фантазію

композитора,

воно

відбиває

характерне для епохи бароко інвенторство у досконалому вигляді. Як одне з
ознак барочної музики, інвенторство передбачає майстерне оперування сталими
лексико-стилістичними моделями. Етимологія слова буквально відсилає до
винахідливості розуму, що безпосередньо відбиває ігрову складову творчої
свідомості. Недаремно Л. Лобанова серед естетичних категорій бароко поряд з
інвенторством

називає

гру,

театралізацію,

емблематику,

співіснування

різноманітних іпостасей часу тощо [107, с. 43–48, 58–116].
«Мистецтво фуги», над яким Й. С. Бах працював декілька років,
складається з фуг і канонів, написаних на одну тему. Цікаві відомості наводить
Н. Копчевський про спорідненість тем останнього макроциклу з попередньо
створеним «Музичним дарунком». Зокрема, він відзначає опору на тонічне
тризвуччя з включенням сьомого гармонічного ступеня мінорного ладу. За
задумом автора, тема «Мистецтва фуги» компактніша і точніша, через що легко
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пізнається в прямому і оберненому виглядах [93, с. 7]. Паралель між
зазначеними

опусами

виникає

і

в

площині

ігрового

начала,

адже

«вирощування» різноманітних творів з єдиного кореня видається своєрідною
вправою для освіченого розуму. В такому аспекті наперед висувається технічна
майстерність, вуалюючи образно-емоційне наповнення1. Це багато в чому
пояснює чому, вже працюючи над «Музичним дарунком», Й. С. Бах задумав
створити великий твір на одну тему. Нагадаємо, що композитор не
задовольнявся можливостями одного інструменту в «Мистецтві фуги» та
зробив обробку Контрапункту № 16 і його інверсії для двох клавірів,
збагативши його новим ритмічним варіантом [19].
Отже, якою постає тема в авторських перекладеннях? Її початковий
зворот є своєрідною інверсією вихідного тезису: заміна квінтового ходу від І до
V ступеня на висхідну кварту, відповідно V – I, повернення до тоніки через
октаву і заповнення ладотонального тризвучного простору. Характерно, що
вводний тон теми, що привносить в її рівну течію напруженість, розміщений
Й. С. Бахом

в

контрапунктичному

голосі.

Завдяки

цьому

напочатку

загострюється тяжіння в тоніку, трохи пізніше в субдомінанту. Цікаво, що в
інверсійному

варіанті

внутрішньотональні

подібна

відхилення

хроматизація
захоплюють

змінює
тепер

вигляд

теми,

домінантову

а

сферу.

Зазначені деталі підтверджують прагнення композитора перебороти інерцію
простого дзеркального обернення, оновивши тематизм не лише новим
протискладенням, але й інтонаційними нюансами.
З точки зору ансамблю обидві партії є рівноправними, оскільки
розвивають ініціальні ідеї у відповідності до правил викладення фуги. Хоча
композитор в початкових тактах удається до двоголосся, в подальшому жодна з

1

Наведемо цікавий вислів А. Швейцера відносно шестиголосного ричеркара, що увійшов до «Музичного
дарунку»: «<…> Даремно будемо шукати в ньому натхнення та поетичного змісту, що складають красу фуг
“Добре темперованого клавіру”. Наскільки часто не гралася б ця п’єса, вона не надає повного задоволення. Ця
фуга належить до останнього творчого періоду Баха, коли контрапунктична техніка хоча і не стала для нього
самоціллю, але була настільки значущою, що чисто музичне, безпосереднє натхнення відступило на інший
план» [219, с. 311]. З цією тезою ученого можна посперечатися, оскільки натхнення стимулюється не лише
емоційними враженнями, морально-етичними ідеями, але й прагненням розкрити комбінаторні можливості
визначеної техніки письма.
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партій не вилучається з музичного процесу. Ці принципи зберігаються і в
оберненій фузі, де замість другого клавіру вступає перший. Принцип
проведення теми в основному вигляді і в інверсії діє протягом усієї композиції,
створюючи глибинну структуру із рисами дзеркальної симетрії. Обіграє Бах і
можливості

чотириголосного

викладення

висхідної

тематичної

ідеї,

розподіляючи між партіями обох клавірів відповідний вступ голосів. В
експозиційному

фазисі

партії

зміщуються

за

діалогічним

принципом:

проведенню теми в основній тональності (d-moll) правої руки Piano II
відповідає інверсія у домінанті в нижньому голосі Piano I. Своєрідною
«ланцюговою реакцією» стає досягнення темою верхнього регістру (Piano I, amoll) та її віддзеркалення в партії лівої руки Piano II (a-moll). Якщо врахувати
той факт, що четверте проведення теми з’являється після розгорнутої
інтермедії, і його тональність не завершує експозицію, виникає ефект
триголосної фуги, в якій четвертий голос є додатковою мелодичною лінією.
Звертає на себе увагу «гра структурами» при створенні дзеркальних
обернень, оскільки третє проведення є інверсією не висхідної теми, а відповіді,
в свою чергу, четверте відновлює відповідь в її початковому виді. Як бачимо,
сама тема в подальших перетвореннях не бере участі. Такий підхід при
розростаючих інтермедіях сприяє динамізації музичного процесу, актуалізуючи
не так ідею жанру фуги, як риторичну фігуру fuga, висуваючи наперед
інвенційні прийоми, що підкреслюють діалогічність партій, багаточисельні
перегукування,

підхоплення

і

розвиток

нових

інтонаційних

зворотів.

Композитор постійно нагадує про інверсію теми, яка періодично виникає на тлі
безперервного моторного руху. Це стосується і ритмічних структур за умов
оновлення їх інтонаційного вигляду. Якщо простежити подальше «життя» теми,
яка, зберігаючи принцип парності (основний вид – інверсія), проводиться в
тональностях субдомінантової сфери, то у своєму початковому оформленні
вона з’являється у завершальному фазисі на пару з інверсією відповіді. Завдяки
цьому виникає симетрія, створюючи своєрідну раму та врівноважуючи фугу,
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яка розрослася. Цікаво, що в цьому процесі бере участь тільки Piano I, до того
ж регістровка сприймається інверсією початкових двох проведень.
Паралелі,

покликані

до

життя

інвенцією

«Квінти»

П. Плакідіса,

підкріплюються задіяним Й. С. Бахом широким спектром тональних відхилень,
регістровою

всеосяжністю,

нескінченним

розмаїттям

початкової

теми,

паритетною трактовкою учасників ансамблю та рольовою функцією Piano II,
чия партія стає джерелом всього твору. Принцип дзеркальности, по-різному
трактований у творах, що розділені більш ніж двома сторіччями, змушує
пригадати аналогічні перегукування в мистецтві поетичного слова. Розвинена
техніка паліндрома, що побудована на дзеркальному перетворенні одного в
інше, відродилася в практиці представників Срібного століття. Цікаві відомості
з його історії наводить Л. Решетняк: «Привабливість паліндрома для поетів і
музикантів всіх часів міститься, на наш погляд, в гармонійному сполученні
естетики г р и (гри майстерності в подоланні вищих технічних труднощів) і
підсвідомого, внутрішнього відчуття симетрії <…>» [162, с. 31].
1976

року

було

створено

«Паралелі»

латвійського

композитора

Ромуальда Калсона (1936 р. н.)1 [74]. Не дивлячись на відому абстрактність
назви в дусі структурно-технологічних уявлень того часу, вона тісно пов’язана
не тільки з композиційними, але й з образними ідеями твору. Коментуючи цей
опус, Р. Хараджанян пише: «П’єса “Паралелі” <...> Ромуальда Калсона
заснована на театрально рельєфному протиставленні двох спочатку різко
контрастних образів – дещо меланхолійного ліричного (Piano I) і дикуватого,
навіть агресивного (Piano II). Це наче дві людські долі, що рухаються
паралельно, але врешті решт перехрещуються і доходять згоди. Ліричний
початок перемагає, “приборкує” люті пориви Piano II» [там само, с. 2]. Якщо
перевести

емоційну

характеристику

в

стилістичну

площину,

то

твір

вирішується у взаємодії тематично розгорнутих побудов, що підкоряються

1

Така пильна увага латиських композиторів до фортепіанного дуету, на думку редактора збірки п’єс, виданої
1979 року, пов’язана з постійно діючим філармонічним ансамблем, який з’явився в кінці 60-х років [74, с. 2]. Не
випадково багато творів присвячені визнаному фортепіанному дуету Нори Новік і Рафі Хараджаняна, що
сприяє широкій популяризації цієї музики.
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метричним закономірностям (Piano I), і ритмо-інтонаційних остинатних
аметричних формул, які керуються алеаторичним принципом. Кожен варіант
такої ритмогрупи замкнутий у квадрат, кількість повторень якого залежить
виключно від волевиявлення виконавця (Piano II).
Контрапунктичне сполучення метричної (12/8) і аметричної музики, яка
перебуває в різних темпово-характеристичних просторах (Andante semplice –
Allegro con fuoco), створює ігрову ситуацію нерозуміння, зумовлюючи
паралелізм «різних точок зору». Про відносну самостійність партій повідомляє
сам автор: «Обидва піаністи починають виконання одночасно. За винятком
цього моменту, всі наступні вступи Piano II – до цифри 61 довільні. Тому
пропонований запис у співвідношенні партій не суворий. Виконавець партії
Piano II вправі міняти місцями квадрати, а також їх закінчення на свій розсуд.
Кількість повторень квадратів – на вибір. Виконавець може також повертатися
до вже зіграного матеріалу» [74, с. 70]. Як видно, Р. Калсон активізує роль так
званої

«обмеженої

алеаторики»,

індивідуально

втілюючи

в

умовах

фортепіанного дуету ідеї В. Лютославського2. Згідно з фундаментальною
колективною працею щодо сучасної композиції, алеаторика, що представляє
безмежне число варіантів вираження творчої свободи, умовно містить «три
логічні можливості» [196, с. 413], одна з яких зводиться до формули «тканина
мобільна – форма стабільна» [там само]. Суть її «класичного», за висловом
дослідників, варіанту «полягає у нашаруванні однорідних або різнорідних
фактурних фігур, які повторюються n-ну кількість разів без особливої
координації по вертикалі протягом так чи інакше обмеженого часового
відрізку. Подібне вільне «кружляння» заданої фігури або навіть не
організованого, але обмеженого набору звуків можливо і в одному тільки шарі
– при фіксованих інших, або навіть взагалі без них » [там само].

1

З цієї фази до невеликої коди партія Piano II перехоплює тематизм Piano I (коментар І. С.).
Судячи з висловлювань польського новатора, алеаторика, інтерес до якої виник випадково під впливом
почутого фрагменту Другого фортепіанного концерту Дж. Кейджа, була для нього прийнятна тільки за умови
«повного контролю над гармонією» [111, с. 94-95]. «Концепція алеаторизму, – говорив композитор, – почута в
творі Кейджа, як ціле мене не цікавила ні з філософської, ні з музичної точки зору. Так що Концерт був просто
імпульсом, який допоміг мені знайти власний шлях у використанні елемента випадковості» [там само, с. 95].
2
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Захопленість

прибалтійських

композиторів

структурними

іграми

втілилась у багатоманітних творах і з різною художньою ідеєю. Композиція
литовського композитора Зігмаса Віркшаса (1946 р. н.) інтригує своєю назвою
– «Останній дивертисмент осені» (1982), навіваючи поетичні спогади про
романтичну культуру [37]. Проте, музичний матеріал п’єси не викликає будьяких безпосередніх живописно-зображальних асоціацій. Мабуть, лише при
розвиненій уяві кругообіг інтонаційно-фактурних структур, які змінюють свою
конфігурацію, повторюються, повертаються в інших висотних позиціях,
стискуються і немов би розбухають в гронах співзвуч, що зміщуються в
регістровому просторі, здатен викликати до життя картину в’янучої природи,
трепету падаючого листя, чи під подихом вітру злітаючого вгору. Саме такі
паралелі пояснюють в назві твору слово «дивертисмент». Нагадаємо, що в ході
історичної практики воно закріпило за собою безліч значень: розважальної
вистави, вставних номерів у музично-театральних жанрах, блискучої п’єси на
кшталт попурі або варіацій [225, с. 155].
Дійсно, твір З. Віркшаса, відповідно до авторської ремарки, – це вільні
варіації, які при зовнішній простоті фактури не позбавлені віртуозного начала.
В контексті особливих властивостей тематизму, що тяжіє до техніки
мінімалізму, концертність як еквівалент віртуозності набуває специфічних рис:
тут переважають різні види загальних форм руху, нерідко ускладнених
дублюванням і штрихом staccato, подвійні ноти, арпеджіо, остинатно
витримана акордика, quasi трелі. Автор використовує типовий арсенал
піаністичних засобів, проте названі формули здебільшого багаторазово
повторюються з утриманістю мотивних утворень, канонічно відгукуючись в
партії Piano II. Асинхронність зворотів сприяє ускладненню інтонаційного
змісту, створюючи ілюзію насичення музичної тканини та її розрядження.
Повторність певних структур в межах великого фрагменту форми як загальний
принцип розвитку провокує задіяння можливостей обмеженої алеаторики,
переводячи нотний текст у графіку хвилястої лінії. Як і в «Паралелях»
Р. Калсона, тут взаємодіють два композиційно-драматургічних принципи –
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статики

і динаміки. Перший забезпечується остинатною повторністю,

примноженою канонічною імітацією, другий – зміною фактурної конфігурації,
розширенням діапазону, прискоренням ритмічного пульсу, позбавленого
тактометричних обмежень, нарешті, масивом акордових перегуків або
остинатно-репетиційних утворень. Посиленню процесуальності сприяє і
періодична зміна метричної і аметричної музики, що звільняє від необхідності
зберігати традиційну акцентність, провокує до використання tempo rubato.
Цікавим є й прийом репризності, який збільшує обсяг викладеного фрагменту.
П’єса З. Віркшаса не відрізняється великою різноманітністю динамічних
відтінків. У ній переважають f і subito mf, що з’являється в скерцозних,
лінеарних і трелеподібних варіаціях. Лише в невеликій коді, де нескінченна
круговерть повторюваних фігур зводиться до хоральної фактури, автор
виставляє p, з тим, щоб у подальшому, багато разів повторюючи одне і те саме
співзвуччя, досягти ефекту органної звучності на ff. Композитор в умовах
роботи з нетрадиційним тематизмом, при графічній ясності всіх голосів досягає
сонорної звучності завдяки канонічним зрушенням, гучній динаміці і довго
утриманій педалі. Сонорність визначають як особливу якість звукової матерії,
для неї характерна «часткова або навіть повна недиференційованість тонів на
слух. Звуковий комплекс – співзвуччя-вертикаль, фактурний шар або пласт –
відчувається як цілісний, неподільний на складові його елементи блок, гармонія
якого набуває тембрового значення» [196, с. 383]. Дійсно, якщо подивитися на
вертикаль, яка виникає при сполученні двох партій, то виявляється нерегулярна
зміна ясних тризвучних структур і секундових плям, що викликає асоціації з
грою променя сонця в осінньому листі.
П’єса литовського композитора відрізняється новизною трактування
фортепіанного ансамблю. Абсолютна ідентичність музичного матеріалу,
стверджуючи

рівноправність

ансамблістів,

немов

знищує

саму

ідею

партнерства, яка передбачає індивідуалізацію тією чи іншою мірою кожного з
них. Це породжує складності в реалізації художнього задуму композитора:
багаторазова повторюваність одних і тих самих фігур, часто вже не обмежених
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тактовою рисою стимулює виконавську свободу від будь-яких авторських
регламентацій, проте водночас вимагає специфічного розрахунку часу задля
уникнення гнітючої монотонності і синхронізації дій при зміні фактури.
«Останній дивертисмент осені» З. Віркшаса близький пластичному театру, де
актори, перебуваючи на різних кінцях сцени, утворюють невидимий
резонуючий простір, об’єднаний певними смисловими константами. Як вказує
Р. Хараджанян, композитор пропонував

«при

виконанні

встановлювати

інструменти на якомога більшій відстані один від одного» для досягнення
стереофонічного ефекту [37, с. 2]. Таким чином, гра структур відкриває нові
пізнавальні можливості фортепіанного ансамблю, виявляє його безпосередні
або опосередковані зв’язки з різними видами сучасного мистецтва.
Виявлений композиторський інтерес до гри структур розширює уявлення
про зв’язок музики ХХ століття з епохою бароко. Сприйнята крізь призму
панування соціальної та філософської проблематики сучасна творча практика
утримує ігрову логіку, реалізуючи її в різних жанрово-стильових варіантах.
Таким чином, модуси гри, підсилені змагальною природою фортепіанного
дуету, виявляють свої сенсо- і формоутворюючі можливості.
4.2 Гра як змістовна ідея та художньо-естетичний принцип
у макроциклі для двох фортепіано П. Дамбіса
Своєрідною квінтесенцією ігрової логіки стала серія ансамблевих п’єс
для двох фортепіано латвійського композитора Паулса Дамбіса (1936 р. н.).
Починаючи з 1973 і по 1979 роки, композитор пише цикл з 10 п’єс,
організованих у 3 серії. Автор дає всім п’єсам єдину назву «Ігри», тим самим
розкриваючи своє розуміння можливостей фортепіанного дуету. Р. Хараджанян
коментує найменування першої серії наступним чином: «Це “гра” фантазії
композитора, “гра” з матеріалом (як зазвичай у Дамбіса, з якогось вихідного
“зерна” вирощується тривалий інтонаційний розвиток). Це “ігри” двох
піаністів, які повинні зуміти виявити всі контрасти, зіставлення і аналогії між
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двома фортепіано. Нарешті, це “гра” дзвонів, наслідування звучності яких
проявляється як в безпосередній, так і в опосередкованій формі» [59, с. 2].
Оцінка відомим учасником фортепіанного дуету прихованої художньої ідеї
твору підкріплює запропоновану в дисертації тезу про ігрову логіку як чільний
принцип такого роду камерної музики. Перша серія «Ігор» датована 1973–1974
роками і включає три контрастні в образному та стилістичному плані п’єси. Всі
вони несуть на собі відбиток сучасної композиційної техніки, зберігаючи при
цьому органічний зв’язок із циклічними жанрами. Зокрема, крайні п’єси
швидкі: Allegro – Presto, середня п’єса – Lento, що надає їй функцію ліричного
центру. Судячи з характеру тематизму, кожна з п’єс вбирає в себе різний
емоційно-образний і піаністичний досвід. На думку Р. Хараджаняна, початкові
фазиси

першої

і

третьої

п’єс

дозволяють

говорити

про

вплив

на

інструментальну музику традиції хорового письма. Таке зауваження піаніста
вимагає додаткової розшифровки. Дійсно, якщо повторність мелодичних
зворотів, замкнутих у межах терції і обростаючих секундовими вторами,
викликає аналогії з характерними прикметами сутартінес, то клавесиннотокатний тематизм Presto, здавалося б, не має аналогів у хоровій практиці.
Розгадка цього феномену криється у специфіці музичної тканини. Ключовою
інтонацією стає інтервал квінти, поданий як антифон. Витримані звуки
протягуються педаллю та супроводжуються остинатними перекличками у двох
голосах, які подекуди змінюють висотну позицію (такі «розшарування» тону
подібні до стереофонічного ефекту у великому храмовому просторі).
Кожна з п’єс не позбавлена внутрішніх контрастів, про що свідчить зміна
фактурних та інтонаційних комплексів. Найодноріднішою в тематичному
відношенні є перша п’єса, оскільки в ній переважає принцип варіантної
повторності вихідної тези, хоча в композиції цілого легко вгледіти риси
тричастинності (композитор повертає початкову тему, лише передоручаючи її
партії Piano II і переносячи в басовий регістр; Tempo I, ц. 5). П. Дамбіс грає зі
сформованою традицією, створюючи контраст за допомогою зіставлення
сучасної аметричної музики, що підкоряється закономірностям обмеженої
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алеаторики, і метрично організованої, яка демонструє регулярність акцентики,
синхронізацію тематизму в обох партіях, щільність фортепіанного викладу із
задіянням октавно-акордової фактури, особливо в кульмінаційній зоні.
Коло інтонацій, пануючих у першій п’єсі, не вирізняється яскраво
вираженим індивідуалізмом: багаторазова повторність тризвучної поспівки в
межах мажорної терції супроводжувана нечастим «гітарним» низхідним
перебором квінтової структури. Як уже зазначалося, мелодичний голос іноді
подвоюється секундовим нашаруванням, що додає звучанню певну терпкість.
Показовою є поява чотиризвучних кластерів у партії лівої руки Piano I у
процесі розгортання остинатної повторності. Надбудовуючись над опорним
кроком на цілий тон, вони створюють відчуття пульсуючої плями, що то
оголює мажорну терцію, то приховує її в гущині секундових сполучень. Інакше
кажучи, композитор не тільки грає з фонізмом гармонічної вертикалі, але й
прогнозує прийом розширення і стиснення регістрового простору. Такий
принцип є еквівалентом традиційного тематичного розвитку, де великого
значення набувають збагачення і розрядження фактури.
Перший розділ побудований за принципом канону, з тією лише різницею,
що Piano II вступає за власним бажанням з єдиною вимогою контролю над
чергуванням фраз в секціях A, B, C, D. Залучення алеаторики цим не
обмежується, оскільки «гармонічні голоси в партіях лівих рук обох фортепіано
з’єднуються з мелодичними довільно і в кількісному відношенні можуть
варіюватися» [59, с. 3]. Окреслені секції в їх заданій послідовності проводяться
тричі з варіантними змінами в партіях обох рук. Якщо фактура і принцип
періодично порушуваної повторності ритмогруп в партії правої руки Piano I
(нагадаємо про імітування матеріалу у Piano II) зберігає інтонаційний зворот
практично без змін, то «гармонійний супровід» не тільки змінює свою
конфігурацію, але й конкретне звукове наповнення, демонструючи при цьому
стабільність звукової структури всередині секційного блоку. Опора на
секундово-терцові поспівки, остинатна повторність, варіантність перетворень
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вихідного елементу максимально зближує цю п’єсу з неофольклориськими
пошуками ХХ століття поза безпосереднім зв’язком із народними джерелами.
Описані принципи побудови композиції складають безліч ігрових фігур.
Так, в крайніх розділах панує «фігура обману», оскільки на початку дія
учасників ансамблю має непередбачуваний характер, змушуючи партнера
вступати

в

єдиноборство

і

активізувати

власну

винахідливість

у

запропонованих обставинах. У репризі-коді партії синхронізовані, Piano II
немов би іронізує над партнером, деформуючи його висловлювання грою
кулаком з відносно точною звуковисотністю (ремарка в партитурі [59, с. 22]).
Мимоволі виникають асоціації з епохою бароко, в якій одним із стійких образів
був образ дзеркала. Він, як вказує М. Лобанова, тлумачився по-різному. Автор
наводить висловлювання, згідно з яким дзеркало мислилося емблемою
самопізнання; тлінність життя і неминучість смерті пов’язувалися з уявленнями
про вічність [107, с. 127]. Розвиваючи представлену аналогію, можна сказати,
що П. Дамбіс створює ефект кривого дзеркала або відкриває світ задзеркалля. В
середньому розділі (ц. 1 – 5; più f legato) «фігура обману» реалізується за
допомогою численних синкоп, перенесення акценту на слабку долю,
вуалювання ідеї канону через численні вертикальні нашарування. Навмисність
такого викладу виявляється надалі, коли автор зберігає синкоповані деталі
тільки в музичному голосі партії правої руки Piano II, в цілому індивідуалізує
партії, спираючись на фактуру, типову для пафосних образів. Ігровій логіці
підпорядковується не тільки часовий чинник, оскільки алеаторична техніка
руйнує традиційну протяжність, властиву метричній музиці, але й просторовий:
П. Дамбіс або домагається прозорості звучання завдяки перебуванню в середній
частині регістра, або щільно заповнює її нижню половину, або максимально
розширює

звукові

горизонти,

демонструючи

регістрову

всеосяжність

фортепіано. У таких випадках він імітує гру в чотири руки, розташовуючи
партії у відповідному діапазоні (початок репризи, ц. 5, Tempo I, Maestoso).
Націленість П. Дамбіса на створення своєрідного театралізованого простору
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виявляє себе в заключній фазі коди, де обидві партії зливаються в традиційному
одностайному пориві, доповнюючи одна одну.
Друга п’єса, яка на перший погляд, орієнтована на перехід у ліричну
сферу, мало відповідає усталеним уявленням. З одного боку, позначення Lento,
cantando, арпеджовані грона співзвуч, що завмирають на ppp і pp, нагадують
живописну лексику музичного імпресіонізму. З іншого боку, наступний
музичний матеріал заперечує заявлені образні посили: відсутні характерні для
ліричної сфери розспівний мелодизм, гнучкість ритмічного малюнку, м’якість
фактурних ліній. Їм протистоїть жорстка графіка квінтово-квартового ламаного
руху, що призводить до ущільнення фактури через октавно-акордового
викладу. Відповідно до цього вибудовується кульмінаційна зона першого
розділу тричастинної форми, знаменуючи собою пік інтонаційних подій. Як і в
першій п’єсі, композитор оперує парою «стабільне – мобільне», яка тут набуває
різних модусів у вигляді протиставлень метричної і аметричної музики при
відсутності виставлених метрів, роботи з секцією, елементів алеаторики у
співвідношенні партій. Ці принципи виявляються у вступі, який, виділяючись із
загального контексту, прогнозує тематизм крайніх розділів п’єси. Витримані,
розріджені квінтово-секундові співзвуччя створюють барвисту п’ятизвучну
гармонію, яка, обростаючи додатковими тонами, своїм фонізмом нагадує
сонорну пляму (за А. Маклигіним). Осмислюючи специфіку сонорики як
техніки письма, А. Маклигін пояснює її широке використання «бажанням більш
безпосередньо

висловити різноманіття його (світу – І. С.) барв,

відобразити все багатство емоційного і духовного обличчя людини нашого
часу» [114, с. 130]. Крайнім виразом сонорної плями є кластер, але за його
думкою, плями можна ділити на «“такі, що звучать гостро” (без ефекту
тривання) і “м’які” (ефект загасання звучності)» [там само, с. 132].
Будучи одним з центральних напрямків у музиці ХХ століття, сонорика,
що втілювалась в умовах різних індивідуальних стилів, стимулювала
дослідників до створення класифікації. Зокрема, вчені виділяють три її
різновиди – «колористику: тонову музику з елементами сонорності; сонорику:
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сонорну музику з опорою на тоновість; сонористику: сонорну музику поза
тонів» [Выс., Григ.От авангарда, с. 177]. Якщо оцінювати з цієї точки зору
звуковий образ вступу першої п’єси, то вона поєднує в собі елементи
колористики і сонорності; перша забезпечується «розпорошенням» тонів у
регістровому просторі, що сприяє прозорості акордової вертикалі, друга –
секундовими і септимовими сполученнями. З цих співзвуч виростають ламані
лінії

мелодичного

рельєфу

основної

частини,

оголюючи

поєднання

консонантності і дисонантності у співвідношенні партій. На початку Lento
міститься також імпульс до канонічної імітації в партії Piano II і відсутність
жорсткої регламентації її вступу. Тобто ефект відлуння може з’являтися або у
більш розгорнутому, або у більш стислому часовому континуумі. Щодо
співвідношення обох партій композитор використовує різні ігрові модуси: на
зміну

діалогічним

перегукуванням

і

прийому

підхоплення

приходить

одночасний рух ламаних ліній, причому в аметричних умовах композитор
знаменує закінчення завершених побудов тактовими рисами. Обмеження їх
довжини зумовлено зміною висотної позиції інтонаційної ідеї, фактури, появою
нових тематичних утворень, в цілому, фазами в розвитку музичної думки.
Контраст у невеликій середині Andantino досягається не тільки завдяки
темповому зрушенню. По-перше, композитор тут зіставляє в одноразовому
контрасті два ліричні образи. У партії Piano I, в якій багато разів повторюються
дві секції, що з’являються на певних етапах, імітується звучання дзвіночків
(quasi campanelli); в партії Piano II тематизм нагадує пісню без слів (molto
cantando, dolcissimo). Таким чином, гра-діалог розгортається в образностильовому просторі романтизму, створюючи алюзію як на славнозвісну
«Кампанеллу» Ф. Ліста, так і безпретензійний світ музики Ф. Мендельсона.
Реприза цієї барвистої п’єси синтезує всі ключові горизонтально-вертикальні
ігрові фігури – ламану лінію, акордовий репетиційний комплекс, поліритмічне
поєднання як одну з передбачень алеаторичного канону, повторність секцій,
численні фермати над паузою з умовною тривалістю. Отже, перші дві п’єси
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пов’язані єдністю художньо-естетичних принципів, спроектованих на різні
семантичні сфери, що виявляє ще один заявлений тут ігровий модус.
На цьому тлі більш регламентованою виглядає третя п’єса Presto,
оскільки в ній панують закономірності метричної музики, лише місцями
ускладненої зміною метроритмічного пульсу (4/4, 2/4, 6/4, 3/4) та прийомами
контрольованої алеаторики. На відміну від перших двох номерів цієї серії, де
алеаторична свобода передбачалася в будь-якій з партій, тут обидві поміщені в
однорідний простір з типовим позначенням протяжності фігури – ca=2ʺ.
П. Дамбіс створює тричастинну композицію крещендуючого типу, через що
згладжується межа між середнім розділом і репризою. Крещендуючий принцип
реалізується за допомогою:


ущільнення фактури: одноголосся в партіях рук Piano I змінюється їх
суміщенням в коливальному русі, введенням акордики і синтезуванням
різних прийомів викладу;



прискорення темпу: Presto – Prestissimo – Meno mosso;



емоційно-образних

градацій:

senza

espressione,

molto

marcato

(одноголосся) – maestoso espressivo (акордика, тремоло) – con brio
(октавна акцентована репетиція) – quasi campanelli (алеа-комплекс у
дзвінкому регістрі).
Не менш промовиста динаміка, в якій домінують f, ff, sf, та p з’являється у
вигляді відтіняючого контрасту, переважно в першому розділі, створюючи
ефект резонуючого простору, або вводиться прийомом subito, підкреслюючи
зміну фактури і нагадуючи перемикання органних регістрів.
Тематизм п’єси заслуговує певних застережень, хоча принципово мало
чим відрізняється від опусів, що входять у серію. Мається на увазі обігрування
інтервальних структур, що варіюються, з точки зору висотної позиції,
наповнення, конфігурації. Цю властивість заявлено в масштабному сольному
експонуванні основної поспівки в партії Piano I. Джерелом музичної тканини
стає інтервал квінти, звуки якої розподіляються між обома руками, після чого
вони немов би змагаються у створенні мелодичного малюнку, але укладені в
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лещата токатного руху, довго топчуться на одному місці. Друге речення
розташовує квінтовий вигук у традиційній фортепіанній фактурі та розпорошує
його в багаторазовій повторності однотипного ламаного руху. Іншими словами,
21-тактове соло Piano I демонструє гру структур як основну тезу всієї п’єси.
Партія Piano II вибудовується за принципом повторення вже викладеного
матеріалу, поступово підключаючись до алеаторичної повторності певних
зворотів. Разом з тим, весь цей розділ містить контраст, побудований на
зіставленні діатоніки і хроматики, тобто гри по білих, а потім по чорних
клавішах. Залучення біло-чорної клавіатури різняє серцевину п’єси (Prestissimo
marcato), де при ключі фігурують три дієзи і опорна точка A – fis, хоча в
подальшому знаки не стільки несуть тональне навантаження, скільки
полегшують читання нотного тексту. На противагу аскетичній фактурі першого
розділу тут панує справді піаністичний арсенал засобів в умовах диференціації
тематизму ансамблістів: пасажна техніка, акорди (Piano I), акцентування
сильних і відносно сильних долей у басах з ямбічним ходом, висхідно-низхідні
послідування (Piano II). Це не означає, що композитор відмовляється від
характерного для нього прийому відображення, оскільки пасажна рулада в
мелодії представлена в ритмічному збільшенні у верхньому голосі Piano II.
Увесь початок Prestissimo витриманий за правилами чотириручного викладу з
відповідним регістровим розміщенням партій. Зберігається в середньому
розділі й гра структур, роблячи логічним їх проекцію на вертикаль. Так,
фактура

набуває

акордового

виду,

долаючи

рівномірність

ударів

синкопованими зрушеннями, прийомом діалогічних реплік, нерегламентованою
частотою тремолюючих співзвуч. За допомогою цих засобів П. Дамбіс готує
перехід у «білий» простір репризи, починаючи її з потужної кульмінації і
акордового викладу квінтових структур у збільшенні та дзеркальному
відображенні, надаючи співвідношенню партій нового виміру. Наступні
інтонаційні події в репризі не вносять нічого істотно нового, скоріше
підсумовують заявлені раніше ідеї: синтез діатоніки і хроматики, ламаний
лінеарний рух, висхідно-низхідний рух, інверсії структур, зрушення акцентики,
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репетиційне скандування і навіть сонорно-алеаторичну синхронну гру
звукокомплексів, що тануть в кінці п’єси.
Перші три п’єси, як було зазначено, входять у першу серію «Ігор», що
націлює

на

сюїтну

композицію,

яка

передбачає

наявність

декількох

контрастних номерів, без певного внутрішнього зв’язку між ними. Водночас,
перша серія, по суті, наділена всіма ознаками багаточастинного циклу, причому
подібність інтонаційно-структурних ідей дозволяє говорити про самобутньо
втілений варіаційний принцип. Серед об’єднуючих факторів вкажемо на такі:
1. інтервал квінти є остовом звукової системи1; 2. варіативність мотивних
утворень; 3. протиставлення метричної і аметричної музики; 4. використання
обмеженої алеаторики; 5. сонорику як результат секундово-септимових
сполучень; 6. використання канонічної техніки; 7. принцип відображення, що
втілює

образ

«дзеркала»;

8. певні

фактурно-піаністичні

прийоми;

9. тричастинну форму; 10. провідну позицію Piano I, що в останній п’єсі
підкреслено

розгорнутим

сольним

структурно-інтонаційним

initio;

11. наслідування дзвонової звучності; 12. в останніх двох п’єсах зіставлення
діатоніки та хроматики.
Друга серія «Ігор» (1975–1976) включає дві п’єси; вона підхоплює
різноманітно втілені раніше конструктивні мотиви, хоча окреслює їх більш
різко протиставленням ансамблевих партій [60]. У цьому аспекті виділяється,
перш за все, четверта п’єса – Allegretto, molto cantando. Прийом переміщення
кожної з партій у своє тональне середовище, що витримується протягом
першого розділу аж до кульмінації, підкреслює їх самостійність, обумовлюючи
діалогічний обмін репліками. Якщо партія Piano I вирішена у B-dur, а її мелодія
сприймається алюзією на другий номер «Крейслеріани» Р. Шумана, то у
1

Два опорних тони обертонової шкали два роки потому будуть покладені в основу Інвенції «Квінти»
П. Плакідіса, містячи і вичерпуючи в собі велике поле асоціативних зв’язків. Серед найбільш очевидних –
«Мистецтво фуги» Й. С. Баха й обертонова тема в багатьох творах А. Шнітке. Доречно нагадати пояснення
А. Веберна з приводу виникнення звукорядів. На його думку, вони відбулися в ході освоєння обертонів, де
квінта була найближчим відмінним від основного тону, виявляла найбільш тісну з ним спорідненість і в своїй
дзеркальній проекції створювала «свого роду паралелограм сил, “рівновагу” відновлено, – пише А. Веберн, –
сили, що тягнуть вгору, і сили, що тягнуть вниз, рівні» [35, с. 17]. У цьому світлі розкриваються глибинні
смисли не тільки п’єси П. Плакідіса, а й першої серії «Ігор» П. Дамбіса, як відбиття одвічної подвійності світу,
де гармонія не мислима без хаосу, світло без темряви, спокій без руху тощо.
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Piano II панує гармонічна фігурація політональних сполучень: G-dur – Fis-dur.
Як видно, створюється барвиста палітра, яка народжує шлейф сонористичних
ефектів. Вони досягаються регістровкою, коли партії рук ансамблістів
поступово нібито змішуються. Зазначимо, що це один з традиційних прийомів
ансамблевої техніки у творах для двох фортепіано, з тією лише різницею, що
композитор ускладнює тональні співвідношення. З іншого боку, по-новому
постає гра біло-чорною клавіатурою, ширше – діатонікою і хроматикою,
трактованими в музиці ХХ століття і як певні образні сфери, що часом
протистоять одна одній, і як основоположні константи різних музичних систем.
У початковому розділі підсумовуються і метроритмічні ідеї. Незважаючи
на прийом синхронізованої гри і виписаний розмір, композитор розхитує сітку
завдяки постійній зміні доль у такті: 3/4, 5/4, 4/4, 2/4 тощо. Мало того, гра
часових пропорцій розгортається не тільки по горизонталі, але і по вертикалі,
що стає очевидним у співвідношенні ансамблевих партій. Так, більш
стабільною є партія Piano I, чий помірний рух групами восьмих лише зрідка
розцвічується синкопами, на противагу цьому тричетвертний розмір у Piano II
трактований як ігрова фігура «пастки», оскільки піаніст опиняється у quasi
поліритмічному просторі. Зокрема, рух по тонах тризвуку G-dur згруповано
згідно з правилами 6/8, в той час як гармонійна фігурація Fis-dur в партії правої
руки відповідає основному метру. Це нагадує ритмічну координату в 3-тій
частині Концерту для фортепіано з оркестром a-moll op. 54 Р. Шумана, де
звільнення від акцентної першої долі породжує ілюзію виконання на дві чверті
(при авторському позначенні 3/4), створюючи таким чином ігрову фігуру
слухового «обману». Про ритмічну рухливість партії лівої руки свідчить факт
зміни в кожному з проведень конфігурації обраних тривалостей: П. Дамбіс то
збільшує їх, то змінює внутрішньотактовий акцент, проте утримує угруповання
в розмірі 6/8. І тільки в невеликій каденції Piano II для найбільш яскравого
втілення маршового початку композитор вводить пунктирну ритміку, суворо
відповідно до правил четвертного розміру і завершує зону підходу до
кульмінації аметричним скандуванням. Зміст цієї кульмінації розшифровується
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регіструванням і фігуративним рухом пласта Fis-dur: «розгойдувані» звороти,
поміщені в теситуру третьої октави на pp, з їх незмінною повторністю
нагадують звучання дзвіночків, які поступово переростають у потужне
звучання великого дзвону. Таким чином, посилюються внутрішні зв’язки між
усіма п’єсами макроциклу. Відзначимо мозаїчну форму першого фазису, де в
наявності є чотири контрастуючі між собою епізоди, що вінчаються
кульмінацією. Вони вибудовуються за принципом «розпорошення» тематизму і
ритмічних структур в рівному перебігу груп шістнадцятих і завершуються
невеликою кодою, яка поступово розчиняється у тиші.
Незважаючи на відмінність епізодів, П. Дамбіс досягає максимальної
єдності всередині п’єси завдяки прийому підхоплення інформації, повернення
заявлених

раніше

тем

і

типів

висловлювання.

Зокрема,

підкресленій

фанфарності (marcato; G-dur/Fis-dur) каденції Piano II відповідає потужний на
fff акорд Es-dur, утриманий протягом чотирьох тактів у партії Piano I, після
чого наступає його невелика каденція з нагадуванням основної теми,
гармонізованої в сучасній стилістиці інтервальних структур при збереженні
основного принципу викладу1. Ця каденція стає переходом-зв’язкою до нового
етапу розвитку, супроводжуючись оновленням тематичного матеріалу. В партії
Piano I

багаторазово

повторюється

секундовий

мотив,

підсвічений

інтервальною структурою 8.3 зі зсувом на півтону, що надає звуковій матерії
особливої терпкості. Гармонічний комплекс характеризує вміст арпеджіато
квінтолей у Piano II. Розширення тонально-діатонічного рельєфу досягає свого
піку в кульмінації, де по вертикалі від низу до верху сполучаються в обох
партіях G-dur/Fis-dur/6.5/es-moll. Наступний розділ Poco più vivo, введений
прийомом subito контрасту, частково утримує «сліди» попередніх тональних
орієнтирів, але вже вільно оперує 12-тоновим звукорядом. Перетворенню
піддаються ритмічні одиниці (квартоль, квінтоль шістнадцяті), що підводять до

1

Такого роду переміщення діатонічної теми в хроматичний простір лексики ХХ століття нагадує прийоми
гармонізації «Капрису» a-moll (№ 24) Н. Паганіні у «Варіаціях» В. Лютославського.
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моторики заключного фрагмента п’єси. Фактура нагадує тут токатнопрелюдійні жанри бароко або численні екзерсиси класико-романтичної епохи.
Композитор по-різному позначає ситуацію суперництва між партнерами.
Від обміну репліками в першому розділі, що набувають вигляду ігрової фігури
розбіжності, через різні тональні модуси, автор переходить до узгодженої гри
двох партнерів, періодично порушуючи її фігурою іронічного «коментаря» в
партії Piano II (G-dur/Fis-dur), далі демонструє самостійність кожної з партій,
що перебивається прийомом перехоплення-martellato, нарешті підсилює їх
незалежність в останньому розділі, розводячи не тільки тематично, а й у часі
(згідно з ремаркою, вступ і швидкість руху партії Piano II вільне, а її збіг з
партнером необов’язковий, більш того, дозволяється не «вигравати» весь
запропонований матеріал [60, с. 12]). Таким чином, П. Дамбіс вичерпно
демонструє різні ігрові фігури між партнерами, розгортаючи ігровий модус в
царину ансамблевої техніки. У такому контексті «словом примирення»
сприймається кода es-moll, де Piano II відводиться роль гармонічної педалі, а
домінуюча партія Piano I викладає початковий зворот основної теми на тлі
альбертієвих басів, що створює алюзію на моцартівський фортепіанний стиль.
Остання п’єса другої серії (№ 5) вирішена в дусі змагання сонорики,
характерної для крайніх розділів, і традиційної лексики метричної музики.
Композитор довго вслухається в тон h, який періодично звучить в партіях
різних рук обох ансамблістів, оживляючи «точку» (за А. Маклигіним)
секстовими і квартовими структурами. З огляду на повільний темп Lento,
приблизне звучання кожної умовної тактової одиниці 5-6 секунд, довго
утриману педаль, поступове посилення динаміки від pp до mf, вузький діапазон,
можна говорити про виникнення сонорної плями, збагаченої барвистими
звуковими відблисками. Водночас, автору не властива застиглість, він
направляє звуковий потік до кульмінації (ц. 2), яка переводить неясні звукові
обриси в плоть арпеджованого кластера, збільшуючи ритмічний рух і
досягаючи ff. Повернення вихідного сонорного initio зі зрушенням на малу
секунду вгору (знак динамізації) сприймається як реприза першого розділу.
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Його динамічний рельєф окреслює хвилю з кульмінацією в точці золотого
перетину, вибудовану відповідно до логіки наближення і віддалення. Це
вносить в музику яскраво виражений програмний елемент.
Другий розділ – Comodo, протиставляє «пуантилістичній» звучності
початку токатність енергійного руху на f. Канонічна імітація зі вступом Piano II
на другу долю в розмірі 6/8 сприймається гучним відгомоном у зв’язку з
теситурною ідентичністю партій. У репетиційному martellato міститься
приховане двухголосся, оскільки в партії лівої руки виділяється секундовоквінтовий хід на сильних і відносно сильних долях, вінчаючись фарбою E-dur з
додатковим тоном cis. Другий розділ збудований за мозаїчним принципом, що
підкреслюється

зміною

ритмо-інтонаційних

структур,

фактурним

і

ансамблевим викладом. Новий епізод (ц. 4) відрізняється прийомом спільної
гри, метром 5/8, укрупненням ритмічних одиниць і домінуванням інтерваліки.
Зберігаючи прийом вступу-«відповіді» Piano II, композитор обіграє, з одного
боку, зіставлення розрідженої і стислої структур, з іншого, – їх доповнюваність.
Інакше кажучи, в секундово-секстову фігуру (2.8) Piano I інкрустується
секундово-квартова (2.5) структура Piano II; в результаті вертикаль набуває
такого вигляду: 2.2.5.1. Від попереднього розділу запозичена репетиційність у
партіях обох правих рук на відповідному фоні секундової педалі в лівих. В
даному розділі переважає динаміка p і pp, немов розірвана sf, що канонічно
відгукується в партії Piano II.
На відміну від репетиційного початку Comodo тут остинатні структури
динамічно розвиваються за принципом «ядро – розгортання» у специфічних
умовах. Проекція поліфонічного прийому на сучасну звукову тканину
пояснюється вичленовуванням початкового інтонаційного initio паузою в один
такт (в обох партіях), подальшими динамічними проривами, що створюють
відчуття наростання, і замиканням з поступовим стисненням ритмічних
одиниць (4/3/2). Подальший розвиток заявлених структурно-інтонаційних ідей
утворює рондоподібну форму з ущільненням фактури, збагаченням її
акордикою,

хроматикою,

загостренням

ритму

за

рахунок

оберненого
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пунктирного ритму, розширенням регістрового простору. Наведені прийоми
сприяють посиленню динаміки (ff); вона змінюється subito p, позначаючи фазу
згасання напористого атакуючого руху в ритмічно укрупнюваних кластерах. Не
випадково, своєрідною репризою-кодою повертається початковий аметричний
сонорний комплекс. Ключові структури, повторність, канонічна імітація,
кластерність, репетиційність, динамічні градації – заявлено в першому розділі
Lento. У такому контексті центральний розділ Comodo стає фактурно-ритмічної
варіацією вихідної ідеї. Отже, в п’єсі № 5 «Ігор» П. Дамбіс «очищає» музичну
тканину від романтичних почуттів: наділяє фактуру, метроритм, кластери
функціями тематичних утворень і вибудовує різноманітне і динамічне художнє
ціле1. Важливою постає гра з часом, його розтягнення, вібрація (при зміні
метричних одиниць в Comodo) і стиснення (розташування кількох звукових
точок-плям в одному умовному такті). Зв’язок із поліфонічною культурою
виникає

завдяки

наслідуванню

органної

звучності,

що

утворюється

«збільшенням» попереднього матеріалу в останніх фазисах Comodo, ефекту
інверсії в крайніх розділах і реалізації регістрової всеосяжності.
Третя серія «Ігор» (1978–1979) найбільш масштабна і включає п’ять
п’єс2. На думку Р. Хараджаняна, п’єса № 6 містить «багато неспокійного руху,
збуджених “вигуків”, дзвонів... Точно виписана звуковисотна сторона своєрідно
поєднується з моментами вільного співвідношення партій» [61, с. 2]. Зроблені
музикантом зауваження свідчать про широке використання композитором
контрольованої алеаторики, секундові ж сполучення привносять в музику
сонористичний ефект. На відміну від попередніх п’єс, тут у найбільш чистому
вигляді представлені виразні можливості різного роду структурних утворень.
Водночас, П. Дамбіс зберігає зв’язок і з традицією, підпорядковуючи сучасні
елементи музичної мови втіленню традиційних образних сфер. Як і в класичній

1

Доцільно нагадати в цьому контексті характеристику К. Руч’євської музики ХХ століття як такої, що
розширила структурні кордони тематизму, усталені у практиці минулого. «В орбіту тематизму, – пише автор, –
на однакових засадах з мелодією залучаються та набувають тематичної функції тембр, ритм, сонорність
(комплекс таких засобів, як тембр, щільність, кількість звучання). Роль теми може грати і тон однієї висоти
<…>» [163, с. 134].
2
На жаль, попри всі зусилля, останню п’єсу (№ 10) макроцикла знайти не вдалося.
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музиці, тут діє принцип контрасту, оновлення початкового тематичного
матеріалу, побудови розгорнутої композиції на основі зіставлення різних
образних

планів

зі

зміною

всього

комплексу

засобів

художнього

висловлювання. Зворотнім боком тяжіння до яскравості й контрастності
музичного процесу стає внутрішня циклічність. Так, «Ігри» № 6 будуються за
принципом протиставлення двох відносно масштабних розділів: Allegro
energico і Più mosso, feroce, що мають не тільки самостійний тематизм, а й
внутрішні закономірності [61].
В основі Allegro energico лежать два інтонаційно-ритмічних комплекси.
Перший з них викладається в глибоких басах у вигляді лінеарної послідовності,
замкненої межами малої септими. Всередині неї уникається поступовий рух,
внаслідок чого охоплюється практично весь дванадцятитоновий звукоряд.
Конфігурація цієї послідовності нагадує по контурах коло, враховуючи той
факт, що вона вписана у квадрат, повторюваний виконавцем n-ну кількість
разів, вимальовується фігура нескінченності, символіка якої породжує різні
образно-смислові асоціації. Інший комплекс репрезентує партію Piano I. Він
оснований на ритмоструктурі двох секстакордів на відстані малої секунди,
підкреслених акцентами, sf і контрастуючих у початковій послідовності
пружним ритмом двох тридцятьдругих у середньому регістрі. На тлі
повторюваного квадрату партія Piano I постійно оновлюється, хоча «розвиток»
заданої структури пов’язаний з її оберненням і віддзеркаленням. Названі
елементи доповнюються тритоном, який вільно виникає в партії правої руки
Piano II. Незважаючи на велику кількість фермат, часовий інтервал між активно
повторюваними співзвуччями стискується, сприяючи певній динамізації
мікропроцесів, і завершується підсумовуючим кластером. Після цього йде серія
варіацій на заявлений тематичний комплекс. Таких можна виділити чотири, з
огляду на збагачення фактурно-інтонаційного комплексу і його оновлення.
Якщо в перших двох варіаціях зберігається контрастне протиставлення двох
партій, що створює внутрішній напружений діалог, то, досягнувши вершини
свого розвитку в кінці другої варіації, гармонічний комплекс Piano I вичерпує
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себе, в подальшому переймаючи «мову» свого співрозмовника. Композитор
використовує

своєрідний

драматургічний

прийом:

він

немов

починає

викладення провідної лінеарної структури у Piano II, але подає її тут у
збагаченому варіанті двоголосного звучання. Зберігаючи свої позиції в
глибоких басах, вона відтіняється варіантами у високих регістрах Piano I,
причому кожна пара обіграє ідею quasi віддзеркалення. Якщо кількість
звукових одиниць в послідовності партії Piano I поступово скорочується,
зводячись до квартолів, то рух у Piano II звільняється від стискуючих рамок
квадрату, прямуючи з басів у широкий простір верхнього регістру.
Друга частина (Più mosso, feroce) умовної двочастинної композиції
відзначена рисами тричастинності з кодою. Основною структурною одиницею
для обох партій у першому розділі виступає репетиційний зворот із зупинкою
наприкінці з різною кількістю звуків. Цікаво, що композитор зберігає вступ
голосів ad libitum в умовах аметричної музики, хоча вибудовує, на перший
погляд, своєрідний діалог між партіями правих і лівих рук ансамблістів.
Атакуючий характер звукообразів задається динамікою fff і прийомом «розбігу»
репетиційної фігури. Композитор використовує ігрову «фігуру обману»,
оскільки

візуально

традиційний

запис

партій

у

реальному

звучанні

сприймається як гра одного піаніста через регістрове розташування музичного
матеріалу. В інтонаційному плані композитор обіграє один із варіантів
гемігрупи bach. Доречно нагадати, що монограма великого німця привертала
увагу багатьох композиторів1, і початок цьому було покладено ним самим.
Я. Гіршман наводить чимало прикладів з творів Й. С. Баха, які переконують у
неодноразовій «грі зі своїм ім’ям» знаменитого кантора [45, с. 7–19].
Узагальнюючи ці музичні фрагменти, А. Мізітова доходить висновку, «що сам
Бах мислив монограму і як ядро поліфонічної теми, і як початкові звуки
протяжної мелодії, і як абстрактну модель, за аналогією з якою виникали інші
інтонаційно-тематичні структури; вільно змінював Бах і центральний її
1

У своїй монографії, яка не має аналогів у науковій літературі, Я. Гіршман простежує «життя» цього
звукообразу, починаючи від Л. Бетховена і закінчуючи композиторами ХХ століття, серед яких названі
Е. Сухонь, А. Пярт, С. Прокоф’єв, А. Шнітке та ін. [45].
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елемент, або стискаючи, або розширюючи інтервальний крок, не кажучи вже
про використання варіанту-інверсії, який в точності збігається з ракоходом,
перетворення мотиву в “хрому”, висотних переміщеннях тощо» [120, с. 245].
Чотиризвучна гемітонна модель 0123 [206, с. 89] в монограмі bach постає в
сьомому варіанті – 1032, відкриваючи простір для подальших власних
модифікацій. Інакше кажучи, кожен із варіантів може бути прийнятий за
початковий, завдяки чому стає зрозумілою та модифікація, яку використовує
П. Дамбіс – 3120. В умовах контрольованої алеаторики важливою є початкове
initio, оскільки композитор віддає на відкуп виконавцям не тільки час вступу
партій, але і голосів у кожній з них. Разом з тим, якщо оцінити звукову
наповненість кожної з партій, то в Piano I, яке задає «тон» усьому фрагменту,
обіграється верхня хрома ch, в той час як у Piano II – нижня ba. Яскравість
ефекту

досягається

дзвончатістю

верхнього

регістра

і

звуковими

нашаруваннями, підтриманими педаллю, що, з одного боку, нагадує фоніку
дзвону, а з іншого боку, обертонову багатобарвність органу. Примітним є
співвідношення кількості звукових одиниць у кожній з репетиційних фігур, які
після зони «стабільності» то розширюються, то стискаються, в результаті чого
зовні статична звукова структура набуває внутрішнього життя.
На цьому тлі чітко позначається контраст у середньому розділі (poco a
poco ritenuto e diminuendo), де в партії Piano I обіграються напівтонові
«репліки», що вносять у цю музику характеристичне начало, в той час як
Piano II знаходить стійкість у терцевих порівняннях. Заданий у Piano II квадрат
потім набуває вигляду лінеарних інтервальних послідовностей, вступаючи в
нерегламентований діалог із партнером. Зв’язок із попереднім матеріалом
здійснюється за допомогою збереження секундових сполучень, репетиційної
формули, прийому розширення і стиснення звукових об’ємів. У репризі
оновлюються заявлені раніше ідеї із загостренням штриха, підсумовуванням
інтервальних структур в арпеджовані вертикалі, з нагадуванням ще одного
варіанту монограми – abch, і поступовим розчиненням в діахроматичних
структурах. Додатковий штрих в барокову алюзію вносить дзеркально-
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симетричний виклад ритміки початкових репетиційних фігур. Як видно, в
«Іграх» № 6 П. Дамбіс демонструє поєднання двох ігрових принципів –
організованого і стихійного. Якщо перший виражається в конкретизації
звукового матеріалу, то другий – в абсолютній незалежності ансамблістів
відносно один одного. Не випадково композитор наповнює нотний текст
наступними ремарками: «Співвідношення партій – за винятком спеціально
зазначених місць – зазначено з відносною точністю», або «Співвідношення
партій правої і лівої рук – довільне» [61, с. 68, 70, 71, 79].
Якщо в «Іграх» перших двох серій принцип випадковості вступав у дію
періодично, то починаючи з п’єси № 6, він домінує в темо- і формоутворенні.
Завдяки цьому складаються внутрішні зв’язки з подальшими «Іграми» третьої
серії, зокрема, «Ігри» № 7, датовані 1978 роком [62]. П’єса підхоплює ідею
контрастно-складової

форми,

заявлену

раніше,

і

вибудовується

на

протиставленні контрольованої алеаторики і чітко виписаної в тактометричній
системі акордики. В результаті народжується контраст лінії і вертикалі,
стихійності й упорядкованості, імпровізації і регламентації. Не уникає
композитор і контрасту всередині першого розділу, де стихія нестримного руху
(Prestissimo, agressivo) відтіняється Moderato, tranquillo. В основі квадрату
першої частини, що синхронно експонується в обох партіях, лежить
чотирнадцятизвучний ряд, який композитор ділить навпіл і при розподілі
партій розташовує хрест-навхрест, що створює ефект ліній, які збігаються і
розбігаються в дзеркальному оберненні. Згідно з вимогами автора виконавці
повинні із заявленого звукоряду «складати всілякі комбінації, не перериваючи
загального активного руху» [62, с. 44]. Не є виключеним і використання різних
регістрів у будь-якій з рук; в цілому композитор підкреслює, що аж до Moderato
запис носить умовний характер. Проте П. Дамбіс не покладається лише на
імпровізаційну фантазію виконавців, періодично оновлюючи зміст квадратів і
розводячи їх зміну в партіях у вигляді діалогу. Одним із засобів відновлення
музичного потоку виступають октавні сплески, які генетично пов’язані зі
звукорядом, але звуковисотно залежать від волі кожного з ансамблістів. У
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Moderato обіграються різновисотні положення лише двох звуків: h – f.
Викладені цілими нотами на ppp в скрипковому ключі на єдиній педалі, вони
створюють прозору сонорну пляму, яка пульсує завдяки звукам-точкам,
простору, який то розширюється, то звужується. Так виникає ще один контраст:
рух – спокій, що об’єктивує найбільш універсальні категорії музичного
процесу.

Крім

того,

сонорика

постає

в

двох

модифікаціях:

як

не

диференційована звукова матерія і очищений від будь-яких домішок тритон.
Перший розділ написаний у складній двочастинній формі, в якій друга частина
сприймається варійованою імпровізацією першої. У світлі сказаного, друга
частина контрастно-складеної форми переводить лінеарну структуру в
вертикальні комбінації, демонструючи безмежну фантазію композитора при
створенні співзвуч інтервальної структури, зберігаючи прийом стиснення і
розрідження всередині кожного, діалогічне підхоплення тематизму Piano I (на
початку), зводячи обидві партії за принципом додатковості (наприкінці).
Allegretto збудовано по лінії динамічного зростання і темпового прискорення,
завершуючись потужним звучанням fff. Якщо говорити про образне наповнення
цієї сонорно-алеаторичної п’єси, то в ній знайшли втілення три провідних
емоційних стани: агресивна активність, світле споглядання і гротеск.
Як показує аналіз, П. Дамбіс у третій серії «Ігор» по-різному втілює
сонорно-алеаторичну

техніку,

то

домагаючись

необхідного

ефекту

за

допомогою нерегламентованого накладення діахроматичних послідувань або
інтервальних структур, то комбінуючи їх з традиційною тактометричною
технікою письма. П’єсу № 8 з повним правом можна віднести до зразків, в яких
панує яскраво виражений тематичний принцип: маються на увазі ясно
позначена фактура «рельєф – фон», наявність зворотів, які відсилають до
певних жанрових прообразів, танцювально-скерцозний тематизм, енергія
пунктиру в тризвучних акордах тощо [63]. Тут композитор дотримується
контрастно-складеної форми, яку вінчає двофазною кодою. У першому її
розділі Tempo I П. Дамбіс стягує найбільш яскраві тематичні елементи всієї
п’єси. Наприклад, з першої частини контрастно-складеної форми запозичений
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не тільки темп, але й квартове співзвуччя з форшлагом і лірико-граційний
музичний зворот з партії правої руки Piano I. З другої частини – пунктирна
ритміка, акордовий виклад, характерні для обох партій. Другий розділ коди
відсилає до практики аналогічних розділів великих віртуозних п’єс епохи
романтизму: Vivo, пасажна техніка, martellato, октави, посилення динаміки до
самого кінця (sff), ремарки leggiero, brillante. Але й тут композитор не
позбавляє себе задоволення «пограти» структурами, зокрема, використовує
блискучий розліт пасажів у передостанньому такті в прямому і ракоходному
русі, що взаємовіддзеркалюється в партіях ансамблістів.
Отже, перша частина «Ігор» № 8 – Lento, quasi tempo di blues,
відкривається ефектним glissando в обох партіях, що заповнює весь звуковий
простір інструментів. В кінці всієї п’єси воно набуває звукової плоті й постає у
вигляді ракоходу квінтольних груп. Як і в попередніх п’єсах, композитор, з
одного боку, використовує канонічну імітацію, з іншого боку, довільно мислить
співвідношення в часі обох партій. Незважаючи на це, музика відзначена
рисами граціозного танцювального руху, чому сприяє пластична мелодія з
форшлагами, мордент на тлі акомпанементу «акорд – бас», що викликає
асоціації з пластикою гавоту. Після канонічного проведення у двох
ансамблістів ця тема ще раз проводиться в мелодії Piano I, підсвічуючись то
прискорюваними, то сповільненими дзвончатими репетиціями в партії правої
руки Piano II, розчиняючись у тремоло у верхніх регістрах і немов би
вичерпуючи свої можливості в звукових комбінаціях інтервально-репетиційних
повторних структурах. Однак незмінною залишається басова лінія в обох
партіях, утримуючи заявлений настрій. Другий розділ (ц. 2) першої частини не
має танцювального прообразу, хоча і зберігає зв’язок з лірико-граціозною
образністю. Не випадково композитор вводить ремарку scherzando, штрих
staccato, акцентику в акордових мотивах, сигнальний оборот і тріольні групи в
партії Piano II, доповнені тремоло, квартолями подвійних нот і т. ін. В цілому,
перша частина вибудовується як двочастинна репризна форма, оскільки на тлі
оновленої скерцозності матеріалу знов виникає фактурна формула «акорд –
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бас» і репетиційна група ad libitum з першого розділу. Не менш прикметним є
той факт, що в кінці Lento автор виставляє дві тактові риски та знак fermata.
Подальше Allegro (ц. 3), хоча і вносить яскравий контраст, сприймається
іншим модусом танцювальної стилістики Lento, що цілком відповідає
театрально-ігровій стихії цієї п’єси. Зазначимо, що під театральністю в такому
контексті розуміється очевидність жанрових посилів і гостра характерність всіх
тематичних утворень. Сказане підкріплюється частою «зміною масок», про що
сигналізують композиторські вказівки: marcato, scherzando, leggiero, espressivo,
pomposo, а також рельєфність динаміки, акцентика, поліритмія, остинатновитриманий рух у розмірі 4/4 в басовій лінії Piano II. В Allegro другий рояль
грає провідну роль, йому доручено виразний скерцозний тематизм, що
викликає асоціації з фольклорними танцювальними наспівами. Тому, на наш
погляд, П. Дамбіс при його викладі, розвитку, метроритмічному оформленні
відновлює в правах закономірності класичної музики. Партія Piano I виконує
декоративну функцію, збагачуючи танцювально-скерцозну тему дзвінчатими
репетиціями, трелеподібними зворотами, що нагадують пташиний щебет,
акордовою перекличкою, завдяки чому виникає яскрава жанрова сценка.
Паралелі з фольклором підкріплюються другим розділом Allegro, де на зміну
«дівочій» легкості руху приходить «чоловічий», дещо войовничий танець з
пунктирною ритмікою акордових притоптувань, рішучими зворотами в межах
малої терції, гучною динамікою, в цілому, обтяженням звукового рельєфу за
рахунок активізації середнього і басового регістра. Завершується Allegro
своєрідним загальним танцем, де панує нічим нерегламентований рух, у вихрі
якого миготять плавні мотиви у діалозі з гострими репетиціями (Piano I).
Фоном служить багаторазове обігравання унісон-секундового мотиву з
форшлагом, посиленого второю і витриманим тризвуком F-dur в глибоких
басах. Як видно, композитор не оминає своєю увагою виразні можливості
ладового фактору, завершуючи Allegro в пасторальній тональності F-dur.
Ретроспективно оцінюючи п’єси третьої серії, можна легко виявити внутрішні
зв’язки, які свідчать про циклічну спрямованість твору в цілому.

202

«Ігри» № 9 відрізняються мініатюрністю форми, що легко пояснюється
оперуванням вже добре знайомими ігровими фігурами [64]. Так, П. Дамбіс
зберігає контрастність двох чітко визначених розділів: Misterioso (Andante) –
agitato,

аметричної

і

тактометричної

музики,

представлених

як

в

горизонтальній, так і у вертикальній проекціях, прописаних всіх голосів
фактури протягом усього розділу і замкнутої в квадрат інтервальної
послідовності. Як і в попередніх п’єсах, тут зберігається принцип умовного
співвідношення музичного матеріалу в обох партіях, хоча композитор досить
ясно позначає їх вступ. Незважаючи на настільки очевидну різницю тематичних
ідей в цій п’єсі, при більш уважному аналізі виявляється їх похідність, інакше
кажучи, композитор пропонує різні модуси одного і того самого. Джерелом всіх
тематичних утворень стає партія Piano I, в якій каноном в малу терцію
обіграється чотиризвучна гемігрупа з тритоном усередині. Потім вона
підхоплюється прийомом відлуння в партії правої руки Piano II. Таємничий
характер створюється високим регістром, pp і треллю, що сприяє виникненню
ефекту вібруючого звуку, що світиться. На відміну від характерних для
П. Дамбіса застиглих фігур, які отримують внутрішню рухливість за рахунок
остинатної повторності, в «Іграх» № 9 гемігрупа приводиться в рух, паралельно
спускаючись в обох партіях по хроматизмах, а потім рухаючись у протилежних
напрямках. Завершуючись взаємно віддзеркаленими бінарними терціями,
замкнутими у зменшеній октаві (h – d – fis – b), терцові структури визначають
вигляд скерцозного тематизму Piano II в розділі agitato. Не менш рельєфна тут і
партія лівої руки, яка має власну лінію поведінки. На противагу квартолям
шістнадцятих її мелодія в ритмічному відношенні більш різноманітна.
Незважаючи на переважання великих тривалостей, їх тяжкість нівелюється
темпом, треллю, широкими кроками. Ігровий момент вносять стрибки, що
перевищують октаву, підкреслені до того ж синкопою. Виникає театралізована
сценка за участю різних персонажів, прийомами комікування, вертушки тощо.
Риси маскарадності посилюються завдяки партії Piano I, яка ad libitum
повторює хроматизований мотив з дублюванням у велику терцію на кшталт
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«вигуків» ріжків або свистків (акцент на першій долі, f, diminuendo, p, в межах
репетиційної групи з шести шістнадцятих). Як це не здається парадоксальним,
але скерцозна музика оформлена в класичному дусі, про що свідчать два
речення, друге з яких усічене і завершується утвердженням терцових
послідовностей. Говорячи про тематичне наповнення першого розділу,
необхідно вказати на своєрідну метаморфозу утриманої трелі в репетиційну
групу, динамічний профіль якої потім визначить терцові групи в квадраті
контрольованої алеаторики agitato. Така інтерпретація аргументується тим
фактом, що трель, як і репетиція, є прийомом подовження звуку. Простежуючи
аналогії з попередніми п’єсами, доцільно відзначити збільшення і зменшення
кількості одиниць у групах (див. п’єсу № 6). Не менш примітно завершення
п’єси кодою, відчленованою від основного розділу генеральною паузою. Вона
узагальнює інтонації мотивів першого розділу (Piano II) і підсумовує інтервал
терції як ключову структуру три-чотиризвучних акордів, заданих у квадратах
контрольованої алеаторики (Piano I). Завершує композитор п’єсу ремарками
ritenuto, morendo, lunga на ppp.
Здіснений аналіз дозволив виявити ставлення П. Дамбіса як до традиції,
так і до нововідкриттів у музиці ХХ століття. Дев’ять п’єс постають своєрідною
антологією розвитку композиторської думки в цілому: від прагнення зберегти
зв’язок з фольклорними прообразами, про що свідчать ознаки сутартіне в
перших двох п’єсах, через різноманітні алюзії на відомі класичні зразки, до
сонорно-алеаторичної техніки, яка на новому витку історичної спіралі постає
модусом барокової імпровізації. В цьому сенсі обрана композитором назва –
«Ігри», набуває нових смислових обертонів, втягуючи в свою орбіту
різноманітний досвід музичної культури і дозволяючи віднести макроцикл до
синтезуючої тенденції в музиці минулого століття.
Висновки до Розділу 4
Структурний фактор займав одну з провідних позицій в процесі
становлення музики як самостійного виду мистецтва: від оволодіння звуковими
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співвідношеннями для гармонійного узгодження їх висотних позицій до
організації у часопросторі музичної композиції. Відкриття ХХ століття в царині
музичної мови, засобів втілення художнього образу спонукало композиторів до
розшифровки своїх творчих ідей та обраної техніки письма, що знайшло
відбиття у статтях, інтерв’ю про власні погляди на інновації сучасної музики та
художньо-естетичні переваги, численних поясненнях у партитурах. О. Соколов
серед специфічних феноменів музичної культури другої половини ХХ століття
називає «авторський аналіз». «Зазвичай, – пише автор, – це коментар, який
відноситься до с т р у к т у р н о ї сторони твору, це якби “розкриті карти”
ремесла, що дозволяють у певних межах простежити хід думок композитора»
[183, с. 55]. Такі особливості композиторського мислення обумовили суттєві
зміни в розумінні програмності, яка стає носієм конструктивної ідеї.
Аналогічно до того, як поетична назва налаштовувала реципієнта на
сприйняття образного світу твору, задекларований автором структурнотехнічний принцип виявляє свої образно-змістовні властивості та розкриває
можливості ігрової логіки в умовах комбінування обмеженої або великої
кількості задіяних одиниць. За спостереженнями Л. Кірілліної, «класичний
авангард 50-х років відкидав традиційне уявлення про музику як “мову
почуттів” і цурався як класичної жанровості, так і романтичної програмності.
Творам нерідко давалися підкреслено абстрактні або “наукові” назви. Але на
місце звичайній психологічній програмності приходила онтологічна. Нова
музика моделювала не коливання душі або розвиток якихось людських
конфліктів, а саморух матерії та розгортання мікро- і макропроцесів:
взаємоперетворення та розмноження музичних “організмів”, становлення та
руйнування структур, згущення та розрядження звукових середовищ тощо» [84,
с. 23]. Трансплантований у площину двох клавіатур обраний метод створення
художньої цілісності набуває нових якостей завдяки подвоєнню регістровотембрових ресурсів та диференціації усіх чотирьох партій гравців.
1. Програмні п’єси П. Плакідіса, Р. Калсона, З. Віркшаса об’єднує пошук
нових засобів транслювання художніх ідей і власних уявлень про
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емоційно-образні можливості різноманітних конфігурацій руху. Обрані
композиторами шляхи розкривають ще один канал зв’язку з бароковою
культурою, з одного боку, та віртуозністю, яка асоціюється з художнім
етюдом романтичної доби, з другого боку (мається на увазі семантизація
фактурно-ігрового
Особливості

комплексу

новітньої

мови

як

специфічне

сприяють

художнє

завдання).

переосмисленню

прийомів

спілкування між ансамблістами, нівелюють будь-які межі між ними,
остаточно встановлюючи рівноправність партій (у тому числі кожної з
рук) та можливість безлічі комбінацій для реалізації ігрової природи
ансамблю для двох (або більше) фортепіано.
2. Макроцикл П. Дамбіса «Ігри» сприймається своєрідною антологією
«діалогічних стосунків» дворояльного ансамблю з музичною культурою
ХХ століття. Починаючи з узагальнення прийомів неофольклоризму,
який відкрив шлях до відтворення архаїчних та первинних жанрових
прообразів

поза

цитування,

залучаючи

поліфонічні

засоби

та

контрапунктичне співвідношення між голосами поліпластової фактури,
композитор відтворює атмосферу гри-змагання, гри-діалогу, спираючись
на

новітні

техніки

імпровізаційність
підпорядкованості
композитором
розмаїття

письма.

як

одна

усіх

На
з

підкріплюючи

засобів художнім змістом.

підґрунті

генетичних

складових

художньо-естетичні

образів,

цьому

ознак

музичної
настанови

відроджується
жанру

при

цілісності.

Обрані

дозволяють

втілити

обумовленість

техніко-виразових
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ВИСНОВКИ
Активний розвиток та функціонування ансамблю для двох фортепіано в
усіх сферах музичної культури ХХ століття (композиторській, виконавській,
дослідницькій, педагогічній) свідчать про його міцні позиції у сучасній
жанровій палітрі. Звернення до нього різних за творчою спрямованістю митців
відкривають перспективи для подальшої еволюції цього різновиду спільного
музикування,

а

звісновідомий

відсутність
вираз

«пам’яті

М. Бахтіна,

типової

уможливлює

форми»,

перефразуючи

здійснення

будь-яких

композиційних переваг. На підґрунті опрацьованої наукової літератури та
розглянутого в дисертації музичного матеріалу узагальнимо спостереження про
тенденції розвитку дворояльного ансамблю у ХХ столітті.
1. Праць, присвячених спеціальному розгляду ансамблю для двох
фортепіано, не так багато, що стає очевидним порівняно з різноманітними
дослідженнями чотириручного музикування. Така парадоксальність ситуації
пояснюється історичною долею цих двох видів камерно-інструментальної
музики. Вони виникли практично одночасно, але в подальшому були
«розлучені» в культурному просторі внаслідок недосконалості клавіру та
відсутності єдиних еталонів висоти для настроювання інструментів. Стримані
темпи розвитку дворояльного ансамблю як особливого виду спільного
музикування

у

XVIII–XIX століттях

визначалися

взаємодією

декількох

факторів:
 розробкою техніки дворучної гри на одному інструменті з адаптацією та
затвердженням форм, що виникали та були апробовані в інших сферах
інструментальної музики;
 удосконаленням конструктивних властивостей фортепіано;
 процесом диференціації єдиного у XVIII столітті русла виконавської
культури на професійну та аматорську, що дало поштовх до розвитку
музичної дидактики;
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 публічною діяльністю композиторів-віртуозів, яка стверджує закон
демонстрації особистих композиторських та виконавських можливостей,
результатом чого стала поява творів, художньо-віртуозні якості котрих і
сьогодні служать показником професійної піаністичної майстерності;
 мобільністю

індивідуальної

виконавської

практики,

яка

сприяла

розширенню репертуару и популяризації власних досягнень.
Тому інтерес до дворояльного ансамблю активізується в епоху
«радикальних

змін»,

відтискаючи

чотириручний

жанровий

підвид

на

периферію творчих пошуків. Відомі музикознавчі розробки про ансамбль двох
фортепіано (Н. Катонова, В. Петров, Х. Шмітт, М. Штьольцель, Н. Шуман
та ін.) об’єднує: звернення до джерел явища, прагнення визначити його жанрові
особливості,

осмислення

пройденого

шляху,

викладеного

у

вигляді

періодизації, залучення різнобарвних творів, написаних у ХХ столітті та
підкріплюючих актуальність жанру у нових мовних умовах. Серед спеціальної
літератури трохи відокремлено стоїть стаття М. Штьольцель; призначена для
енциклопедичного видання, вона не містить визначення жанрового характеру.
Схожі риси, на перший погляд, виявляє дослідження Х. Шмітта. Однак, автор
бачить ключ до розкриття особливостей ансамблю для двох фортепіано саме у
специфіці викладу, котрому в кожному з аналізованих творів приділяється
основна увага. З інших позицій підходять Н. Катонова, В. Петров, Н. Сазанович
та інші, які виявляють такі жанрові ознаки, як концертність, діалогічність,
симфонічність. Разом з тим, відзначені властивості не належать виключно сфері
дворояльного ансамблю, характерні для інших жанрів, у зв’язку з чим не
можуть ставати засобом жанрової ідентифікації. Інакше кажучи, відсутність
історично складеного стійкого типу твору (за М. Арановським) або моделі з
нормативною функцією (за Л. Березовчук), вимагають пошуку узагальнюючого
принципу, діючого незалежно від конкретного композиційного рішення, який
виокремлює даний жанровий підвид з ряду схожих явищ та здатен об’єднати
під одним знаменником різні твори.
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2. Запізнений розвиток дворояльного ансамблю як самостійного жанру
обумовив дослідницький погляд на нього з позицій інших ансамблевих форм
музикування, з одного боку, та розповсюдженої з початку XIX століття
практики транскрибування оркестрових творів, з іншого. Остання обставина
слугує, як правило, аргументом для ствердження щодо симфонічності та
оркестрової звучності як жанрових ознак ансамблю для двох фортепіано. Разом
з тим, генетично пов’язаний з чотириручним дуетом на одному фортепіано
(клавірі) дворояльний ансамбль екстраполює принципи викладення, вироблені
та апробовані ним в умовах різних індивідуальних стилів, на темброворегістровий простір двох клавіатур, розкріпачуючи рух та віртуозний потенціал
так званих «середніх рук», що відкрило шлях до повноцінної диференціації усіх
чотирьох партій. Свідоцтва вчених, підкріплені аналізом конкретних зразків,
дозволяють говорити про концертні та віртуозні риси багатьох чотириручних
ансамблів, а унікальність фортепіано, яке обіймає увесь сприйманий людським
вухом звуковий обсяг, забезпечує йому певного роду темброво-колористичний
універсалізм поза якихось зовнішніх впливів або успадкованої практики
уподібнення (К. Кессельшлегер, П. Румменхьоллер).
3. Комплекс відзначених структурних одиниць, який визначає вигляд
дворояльного

ансамблю

(виконавський

та

інструментальній

склад,

упорядкованість правил, організація процесу у часі та просторі; взаємодія
партнерів для досягнення колективної мети тощо), виявляють безпосередній
зв’язок з грою як особливою сферою людського буття. За Й. Хейзингою, музика
являється вищим виявленням здібності людини до гри [204, c. 179], а
фортепіанний

ансамбль,

як

свідчить

практика,

з

його

умовами

монотембровості, тобто рівноправності, та не декларованої, але ймовірної
змагальності – жанром, найбільш відповідним такій культурфілософській
оцінці суті «мистецтва інтонованого смислу» (Б. Асаф’єв). З урахуванням того
факту, що гра не тільки не виключає, але й передбачає як одну із своїх умов
серйозність намірів, визначення жанрової природи дворояльного ансамблю за
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допомогою ігрової логіки дозволило розкрити єдині коріння зовнішньо різних
за жанрово-типовими ознаками, мовними та стильовими засобами творів.
4. Розглянуті в дисертації твори відбивають ігровий принцип відповідно
до художнього задуму та обраної вихідної жанрової моделі, демонструючи
розмаїття змін модусів та ігрових фігур (за Є. Назайкінським), які визначають
характер «ігрового поля» і взаємодію партнерів. При цьому дворояльний
ансамбль не вносить нічого принципово нового у техніку ансамблевого письма,
яка склалася, лише перерозподіляючи відомі типи викладу на дві клавіатури,
що підтверджує його родинні узи з чотириручним дуетом.
5. Гра як родова ознака жанру ансамблю двох фортепіано при свободі
вибору композиційно-драматургічних орієнтирів визначила шляхи його
розвитку в багатомовності музичної культури ХХ століття. Аналітичні
спостереження свідчать про однакові можливості жанру втілювати актуальні
художньо-естетичні ідеї (неофольклорні, неокласичні) та технологічні винаходи
(дванадцятитоновість, сонорика, алеаторика, структуралізм) свого часу. Розгляд
обраних зразків з позиції ігрової логіки виявив глибинні зв’язки між ними в їх
осмисленні багатогранного досвіду музичного минулого та сучасності. В цьому
сенсі можна говорити про діалогізм вищого порядку, який виступає
регулятором векторів розвитку ансамблю для двох фортепіано у ХХ столітті.
Отже, дворояльний ансамбль – це концертний жанр (за А. Сохором),
специфіка якого визначається ігровою логікою, що проявляється на усіх рівнях
структурно-семантичної цілісності. Не закріплюючи за собою певної типової
форми, він виявився «відкритим» для будь-яких здобутків конкретноісторичної фази розвитку музичного мистецтва та експериментів в царині
техніко-виразових можливостей інструменту та виконавської майстерності.
Узагальнюючи відому наукову літературу і власні аналітичні спостереження,
відзначимо три типи дворояльного ансамблю, характерного для творчої
практики ХХ століття:
 монохромний – структурно-іменний/графічно-абстрактний. Як правило,
пов’язаний зі специфічно фортепіанним розподілом регістрів (низ – верх,
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бас – сопрано), генетично споріднений з дворучною та чотириручною
грою на одному інструменті;
 поліхромний

–

узагальнено-програмний/картинно-живописний.

Він

виявляє усе різнобарв’я регістрово-тембрових можливостей інструменту,
вирізняється

багатством

та

індивідуалізацією

фактурних

ліній,

викликаючи асоціації з оркестровим викладом;
 змішаний, в котрому відповідно до художньої ідеї задіються можливості
як монохромного, так і поліхромного типів. Частіше за все притаманний
великомасштабним композиціям.
Описані типи дворояльного ансамблю або спираються на усталені
жанри/форми, завдяки чому змістовний план набуває рис узагальненої
програмності, яка конкретизується нерідко за допомогою картинно-живописних
елементів, або в умовах новітніх технік письма модифікують узагальнену
програмність в структурно-іменну (онтологічну, за Л. Кірілліною), що викликає
асоціації з сучасним живописом, оскільки точки та лінії споріднені з графікою,
а п’ятна та полоси – абстрактними полотнами з їх барвистим колоритом.
Множинність тенденцій, в руслі яких розвивається ансамбль для двох
фортепіано у ХХ столітті, можна, умовно, об’єднати в класичну та акласичну
лінії, котрі знаходяться у взаємодії, збагачуючи одне з самих полемічних
століть в історії музичної культури.
Перспективи
аналітичного

подальших

матеріалу,

в

том

досліджень
числі

полягають

завдяки

у

залученню

розширенні
творів

для

чвертьтонового та перетвореного фортепіано у різноманітних його ансамблевих
комбінаціях;

у

виявленні

закономірностей

усередині

типізованих

та

нетипізованих форм; здійсненні класифікації ігрових модусів з урахуванням
впливу на них загальних композиційно-логічних операцій; в деталізації ігрових
фігур и форм партнерських взаємовідносин в умовах різних індивідуальних
стилів при обраній певній техніці письма. Ще один напрямок досліджень
бачиться в екстраполяції запропонованого в дисертації підходу на царину
мультиклавірного ансамблю.
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