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АНОТАЦІЯ 

 

Сидоренко О. Ю. Індивідуальний виконавський стиль в системі 

ансамблевого музикування (на прикладі камерної скрипкової сонати). –

 Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства (доктора філософії) за спеціальністю 17.00.03 «Музичне 

мистецтво». – Харківський національний університет мистецтв імені 

І. П. Котляревського, Харків, 2018. 

Робота присвячена дослідженню індивідуального виконавського стилю 

в системі ансамблевого музикування. Для виявлення специфіки виконавської 

творчості музикантів-солістів у дуетному камерно-ансамблевому 

музикуванні вивчено проблематику, що пов’язана з питаннями виконавства –

 сферою музичного мистецтва, де фактор індивідуальності є визначальним.  

На підставі систематизації вітчизняних досліджень камерного 

мистецтва (зокрема, праць І. Польської) уточнено етапи кристалізації 

рольових функцій інструментів у камерній скрипковій сонаті. Виявлено, що 

родовий для камерно-ансамблевих жанрів розподіл музичного матеріалу 

поміж виконавцями/інструментами значно вплинув на розвиток семантики 

камерної скрипкової сонати XVI–XVIII ст. Протягом цього періоду 

поступово кристалізувався інваріант рольових функцій інструментів у дуеті 

складу скрипка-фортепіано. Цей процес був обумовлений у тому числі й 

трансформацією акустичних та темброво-динамічних характеристик 

інструментів. Так, модифікуючи клавішні інструменти, майстри певним 

чином орієнтувалися на можливості скрипки, намагаючись досягти такої ж 

зв’язності, співучості та тривалості звучання. Поки цього балансу не було, 

композитори переважно створювали сонати для солюючої скрипки з 

акомпанементом клавіру (А. Кореллі, Дж. Тартіні, А. Вівальді). Однак уже за 

часів Й. С. Баха (6 сонат для скрипки та чембало) цю модель було змінено на 

невимушений діалог, що підтверджується рівноцінністю партій скрипки та 
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клавіру, можливістю в повній мірі проявити індивідуальність та виконавську 

майстерність. Через творчість віденських класиків, зокрема В. А. Моцарта, 

сприйняття камерної скрипкової сонати як обумовленого задумом 

композитора паритетного діалогу музикантів остаточно увійшло в тезаурус 

західноєвропейської культури. Подальша історія розвитку камерної 

скрипкової сонати представлена безліччю композиторських інтерпретацій 

жанрового інваріанту. Утім, авторський задум передбачає чимало варіантів 

його втілення, тож підґрунтям нашого сприйняття образної сфери конкретної 

сонати (її розуміння як камерної чи концертної) є виконавська концепція 

твору. 

Визначено, що схильність до ансамблевого музикування як прояв 

музичного мислення особистості знаходить відображення в системі 

індивідуального виконавського стилю, зокрема, співвідношенні його 

параметрів стабільності та мобільності. На основі виявлення параметрів 

індивідуального виконавського стилю, що обумовлюють та реалізують його 

комунікативний потенціал, розкрито специфіку творчості музикантів-солістів 

у камерно-ансамблевому дуетному виконавстві. Якщо перші втілюють 

природні якості особистості, то другі залежать від зовнішніх факторів, у тому 

числі від типу музикування. Ці параметри стилю творчості музиканта 

обумовлюють його психологічну та художню настанову на певний вектор 

комунікації в процесі виконання камерної скрипкової сонати: спрямованість 

творчих інтенцій саме на музичний твір, на досягнення енергетичного зв’язку 

з публікою, на спілкування з партнером та на вибір типу цього спілкування. 

Виявлено фактори, що впливають на комунікацію музикантів у 

просторі камерної скрипкової сонати: приналежність учасників дуету до 

певного типу індивідуального виконавського стилю (романтичний, 

віртуозний, інтелектуальний, раціональний); відкритість системи музично-

виражальних засобів ансамблістів, що відбиває дію мобільних параметрів 

індивідуального стилю; тривалість сумісної роботи (кількість виступів, 
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достатність часу на підготовку, об’єм та стильова забарвленість репертуару); 

артистична майстерність, здатність імпровізувати у сценічному просторі. 

Для виявлення специфіки суб’єктно-об’єктних взаємин у дуетному 

камерно-ансамблевому музикуванні розроблено схему багаторівневих 

зв’язків системи «композитор – виконавці – слухач». Визначено, що 

виконання камерної скрипкової сонати є результатом взаємодії трьох 

«конфліктних» чинників: тексту композитора, тембрів інструментів та 

особистостей виконавців, кожен із яких може розв’язатися тільки на підставі 

діалогічних відносин. Серед комунікативних векторів, що формують простір 

камерної скрипкової сонати, у дослідженні обрано напрям, що корегує 

специфіку взаємодії учасників дуету, обумовлюючи: 1) алгоритми, що 

забезпечують досягнення спільної творчої мети іноді різними за художніми 

та світоглядними установками виконавців; 2) шляхи формування спільної 

концепції музичного твору, що синтезує художній світогляд двох виконавців. 

Зміст та потужність кожного вектору комунікації обумовлюється не 

тільки професійною майстерністю, загальною культурою виконавців, але й 

психологічними настановами слухача. Так, наприклад, поєднання 

особистостей різних типів (екстравертних та інтровертних) у дуеті може 

значно вплинути на їхню творчу взаємодію, посилюючи чи послаблюючи 

процес обміну артистичною енергією.  

Виявлено, що безліч варіантів побудови відносин учасників дуету 

провокує дослідників (зокрема, І. Польську) умовно розділити їх на дві 

типологічні групи: 1) виконання, що будується на презентації різних 

індивідуальностей; 2) виконання, метою якого є створення ілюзії абсолютної 

єдності творчих індивідуальностей. В обох випадках імовірне створення 

спільної виконавської концепції твору композитора, але алгоритм роботи над 

нею та механізми її реалізації будуть суттєво відрізнятися. 

Найважливішими факторами вироблення спільної виконавської 

концепції названо: професійні та особистісні стосунки партнерів, 

співзвучність їх сценічних амплуа, рівень взаємодії звукових образів 
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інструментів. Таким чином, камерна скрипкова соната отримує ширший, ніж 

у практиці виконання сольних творів, спектр можливих прочитань, 

відмінність яких визначається якістю поставлених виконавцями завдань і 

способів їх здійснення. Зазначено, що виконавська версія ансамблевого твору 

є синтезом індивідуальних інтонаційних концепцій, успішність процесу 

узгодження яких залежить від специфіки музичного мислення та наявності 

спеціальних навичок. До останніх належить свідома відмова від солюючої 

функції та внутрішня готовність до об’єднання творчих зусиль для втілення 

варіативного потенціалу музичного твору; уміння пристосуватись до тембру 

та манери звуковидобування іншого інструмента. Виникнення єдності, що 

пов’язує дві особистості в одне ціле та створює у слухачів відчуття 

безпосереднього творчого діалогу учасників ансамблю, є втіленням спільної 

виконавської концепції твору. Тому в дослідженні спираємось на 

когнітивний аспект комунікативної теорії, як на такий, що ставить завдання 

пошуку шляхів розуміння повідомлень, намірів та цілей комунікаторів. 

Аналіз виконавських версій камерних скрипкових сонат дозволяє 

розкрити комунікативний простір камерної дуетної сонати як досить 

рухомий, такий, що дозволяє втілити різні художні настановлення і типи 

відносин, не порушуючи композиторського задуму.  

Розроблено моделі взаємодії музикантів-солістів у камерно-

інструментальному дуеті: 1) творчі установки учасників дуету спрямовані на 

монологічний тип висловлювання, що певним чином блокує когнітивні 

процеси та заважає виробленню спільної концепції твору композитора (такий 

дует, фактично, не може відбутися, адже виконавці не зацікавлені в 

ансамблевому музикуванні); 2) учасниками дуету є музиканти, які віддають 

перевагу сольному виконавству, але виявили зацікавленість у творчій 

співпраці, успішність якої залежить від здатності митців до емпатії та 

розвиненості мобільних якостей їх індивідуальних стилів (найчастіше гра в 

такому дуеті стає лиш епізодом у творчій біографії його учасників, але 

виконавська концепція, вироблена під час такої співпраці, може відкрити 
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оригінальні підходи до інтерпретації конкретного камерного твору); 3) до 

складу дуету входять музиканти, які віддають перевагу камерному 

виконавству, але їхні художні настанови протилежні, що впливає на ступінь 

звукової єдності двох інструментів та переконливість концепції твору; 

4) співпраця музикантів, здатних на суттєву корекцію власних художніх 

настанов задля створення та реалізації спільної концепції виконуваного 

твору. Саме такі виконавці, врешті-решт, зосереджуються виключно на 

камерному виконавстві. 

Розмаїття варіантів взаємодії учасників дуету умовно поділено на такі 

типи: діалогічний, що передбачає збереження індивідуальних манер 

висловлювання виконавців (наприклад, дуети В. Горовиць − Н. Мільштейн, 

Г. Гульд − І. Мєнухін); синергетичний, який максимально активізує 

параметри мобільності індивідуальних виконавських стилів, що створює 

ілюзію абсолютної єдності творчих індивідуальностей (наприклад, дуети 

Л. Оборін − Д. Ойстрах, С. Ріхтер − Д. Ойстрах).  

Установлено, що обидві творчі стратегії передбачають множинність 

варіантів взаємодії учасників камерних дуетів і можуть бути художньо 

продуктивними та використаними в дослідженні інших складів камерних 

ансамблів. 

Ключові слова: індивідуальний виконавський стиль, виконавська 

концепція, камерно-ансамблеве музикування, камерно-інструментальний 

дует, комунікативний простір камерної скрипкової сонати. 
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ABSTRACT 

 

Sydorenko O. Individual performing style in the music-making ensemble 

system (for example, chamber violin sonatas). — Qualifying scientific work on 

manuscript copyright. 

Thesis of the degree of PhD in History of Arts in the specialty 17.00.03 —

 Musical Art. I. P. Kotlyarevsky Kharkiv National University of Arts, Kharkiv, 

2018. 

The work is devoted to the study of individual performing style in the 

system of ensemble music-making. In order to reveal the specifics of the 

performing art of concert soloists in duo chamber ensemble music-making, the 
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problems related to the issues of performing which is a sphere of musical art, 

where the factor of individuality is decisive, has been studied. 

On the basis of systematization of chamber art native studies (in particular, 

works by I. Polska) the stages of crystallization of instruments’ role functions in 

chamber violin sonatas are specified. It was found that the distribution of musical 

material among performers / instruments which was derived from chamber 

ensemble genres has greatly influenced the development of the semantics of 

chamber violin sonatas of the XVI-XVIII centuries. During this period, the 

invariant of role functions of instruments in a violin-piano duet was gradually 

crystallized. This process was due to the transformation of acoustic and timbre 

dynamic characteristics of instruments. So, by modifying keyboard instruments, 

the masters in some way focused on the ability of the violin, trying to achieve the 

same connectivity, consonance and duration of sound. When this balance did not 

existed, the majority of composers created sonatas for a solo violin with a backup 

clavier (A. Corelli, G. Tartini, A. Vivaldi). However, in J. S. Bach’s days (6 

sonatas for violin and chembalo) this model was changed to a never-ending 

dialogue, which is confirmed by the equality of violin and clavier parties as well as 

the opportunity to fully show individuality and performing skill. Due to the work 

of Viennese classics, in particular, W. A. Mozart, the perception of chamber violin 

sonatas as a between-parties dialogue of musicians determined by a composer’s 

plot, finally entered the thesaurus of Western European culture. The further history 

of chamber violin sonatas development is represented by a multitude of composer 

interpretations of the genre invariant. However, the author's plan envisages many 

variants of its embodiment, so the basis of our perception of the figurative sphere 

of a particular sonata (its understanding as a chamber or a concert one) is the 

performance concept of a musical piece. 

It is determined that the tendency to ensemble music-making as a 

manifestation of individual musical thinking is reflected in the system of the 

individual performing style, particularly, in the correlation of its stability and 

mobility parameters. Based on the identification of the individual performing style 



9 

 

parameters which determine and realize its communicative potential, the 

specificity of concert soloists’ creativity in chamber ensemble duo performances is 

revealed. If the first ones embody the natural qualities of an individual, the latter 

depend on external factors including the type of music-making. These parameters 

of a musician's creative style determine his psychological and artistic guideline for 

a certain vector of communication in the process of performing chamber violin 

sonatas: the focus of creative intentions on the musical piece, on reaching the 

energy connection with the public, on communicating with the partner, and on the 

choice of the type of communication. 

The following factors influencing the communication of musicians in the 

space of chamber violin sonata are revealed: the duet participants belong to a 

certain type of individual performing style (romantic, virtuoso, intellectual, 

rational); the openness of the system of musical expressive means of ensemble 

performers which reflects how the mobile parameters of an individual style act; 

duration of joint work (number of performances, sufficient time for preparation, 

volume and stylistic color of the repertoire); artistic skill, ability to improvise in 

scenic space. 

To reveal the specifics of subject-object relations in duo chamber ensemble 

music-making, a scheme of multi-level connections of the system "composer —

 performers — listener" has been developed. It is determined that performing of 

chamber violin sonatas results to the three "conflict" factors interaction: a 

composer’s text, timbre of instruments and performers’ personalities, and each 

factor can be solved only by dialogical relations. Among some communicative 

vectors that form the space of chamber violin sonatas, a direction that adjusts the 

specificity of the duet participants’ interaction was selected in the research, 

determining: 1) algorithms, which ensure the achievement of a common creative 

goal, sometimes with help of performers having different artistic and ideological 

visions; 2) ways of forming a common concept of a musical composition, 

synthesizing the artistic outlook of two performers. 
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The content and power of each vector of communication is conditioned not 

only by professional skills, the general culture of performers, but also by a 

listener’s state of mind. Thus, for example, a combination of different personality 

types (extravert and introvert) in a duet can greatly affect their creative interaction, 

reinforcing or weakening the process of artistic energy exchange. 

It is revealed that many variants of building the duet participants’ relations 

provoke researchers (in particular I. Polska) to conditionally divide them into two 

typological groups: 1) performance based on the presentation of different 

individuals; 2) performance, which purpose is to create the illusion of the absolute 

unity of creative individualities. In both cases, it is likely to create a joint 

performance concept of a composer’s work, but the working algorithm and the 

mechanisms for its implementation will be significantly different. 

The most important factors in the development of a joint performance 

concept are: professional and personal relationships of partners, consistency of 

their stage roles, the level of interaction between the instruments’ sound images. 

Thus, chamber violin sonata receives a wider range of possible interpretations than 

the practice of solo works performing, the difference of which is determined by the 

quality of tasks set by the performers and the methods of their implementation. It is 

mentioned that the performance version of an ensemble piece is the synthesis of 

individual intonational concepts, which success depends on the process of 

coordination the specificity of musical thinking and the availability of special 

skills. The latter include the conscious refusal of solo function and the internal 

readiness to join creative efforts together to realize the variable potential of a 

musical piece; the ability to adapt to the timbre and phonation of another 

instrument. The emergence of unity which binds two individuals and makes the 

audience feel a direct creative dialogue between the participants in the ensemble is 

the embodiment of the joint performance concept of a musical piece. Therefore, 

the study relies on the cognitive aspect of communicative theory, the one that sets 

the task of finding ways of understanding messages, intentions and goals of 

communicators. 
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The analysis of the performance versions of chamber violin sonatas allows 

us to reveal the communicative space of chamber duo sonata as a quite mobile one 

that allows us to embody various artistic orientations and types of relations without 

violating the composer's conception. 

The models of interaction between concert soloists in chamber instrumental 

duet are developed: 1) the creative statements of the duet participants are aimed at 

the monologue type of a performance view, which in a certain way blocks the 

cognitive processes and interferes the development of the general concept of a 

composer’s work (such a duet, in fact, could not take place as the performers are 

not interested in ensemble music-making); 2) the duet participants are musicians 

who prefer solo performances, but also showed interest in creative collaboration 

whose success depends on the ability of artists to empathy and the development of 

mobile qualities of their individual styles (most often, to play in such a duet tends 

to be only an episode in the creative biography of its participants but the 

performance concept developed during such collaboration can reveal original 

approaches to the interpretation of a particular chamber piece); 3) a duo consists of 

musicians who prefer chamber performances but their artistic visions are opposite, 

which affects the level of sound unity of two instruments and persuasiveness of the 

concept of a musical work; 4) cooperation of musicians who are capable to 

substantially correct their own artistic visions to create and implement a common 

concept of a piece being performed. Such performers finally focus exclusively on 

chamber performances. 

The variety of the duet participants’ interaction types is conditionally 

divided into the following: dialogical, which considers keeping the individual 

manners of performing (V. Horowitz – N. Milstein, G. Gould – Y. Menuhin); 

synergetic, which maximizes the mobility parameters of individual performing 

styles, creating the illusion of the absolute unity of creative individualities 

(L. Oborin – D. Oistrakh, S. Richter – D. Oistrakh). 

It is determined that both creative strategies can be artistically productive 

and used in the study of other chamber ensemble lineups. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Вітчизняні музикознавці 

все більше уваги приділяють проблематиці, що пов’язана з питаннями 

виконавства – сферою музичного мистецтва, де фактор індивідуальності є 

визначальним (дослідження О. Катрич, В. Москаленка, С. Шипа та ін.) 

Переважна більшість робіт цього напрямку вивчає механізми взаємодії 

індивідуальних стилів творчості у системі «композитор – виконавець», 

застосовуючи порівняльний аналіз виконавських версій одного 

композиторського твору для отримання об’єктивного результату. В умовах 

ансамблевого музикування, коли кількість векторів стильової взаємодії 

збільшується, дослідницькі завдання ускладнюються необхідністю 

з’ясування того, як виконавці – представники різних країн, виконавських 

шкіл та стильових напрямків, втілюють сумісно розроблену концепцію 

музичного твору.  

Показовим у цьому випадку є камерно-інструментальний дует, у 

якому збереження самобутності висловлювання кожного з учасників є 

основою музичної драматургії та запорукою цілісності реалізації авторського 

задуму твору. Вишуканість образного строю камерного мистецтва завжди 

приваблювала композиторів та виконавців здатністю до глибокого 

відтворення внутрішнього світу людини. Особливого статусу камерність, що 

створює простір безпосереднього спілкування виконавців та слухачів, 

набуває з початку минулого століття. Це обумовлює появу нових камерних 

творів, проведення спеціалізованих виконавських конкурсів й фестивалів, 

наукових праць, присвячених осягненню феномену камерного мистецтва 

(Т. Адорно, К. Аджемов, А. Готліб, І. Польська, Л. Повзун та ін.) та 

дослідженню окремих камерних жанрів (Я. Сорокер, Т. Гайдамович, 

Л. Гаккель, В. Єсаков).  

Окремий напрям таких досліджень формує проблематика, пов’язана з 

вивченням механізмів адаптації індивідуального виконавського стилю до 

умов ансамблевого музикування. Творчість видатних камерних дуетів (серед 
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яких Антон Рубінштейн – Генріх Венявський, Сергій Рахманінов – Фріц 

Крейслер, Альфред Корто – Жак Тібо, Лев Оборін – Давід Ойстрах, 

Святослав Ріхтер – Давід Ойстрах, Глен Гульд – Ієгуді Мєнухін, Марта 

Аргерих – Гідон Кремер, Євгенія Басалаєва – Богодар Которович, Даніель 

Баренбойм – Максим Венгеров, Микола Луганський – Вадим Рєпін) знайшла 

відображення у статтях, спогадах сучасників, нарисах з історії та теорії 

виконавства. Однак досліджень, де б системно вивчалися фактори, котрі 

впливають на виникнення стабільних камерних дуетів, умови їх співпраці, 

специфічні параметри, що забезпечують вироблення та реалізацію спільної 

концепції музичного твору до сьогодні не існує. 

Таким чином, актуальність роботи обумовлена: 1) особливим статусом 

камерного виконавства у сучасному суспільстві; 2) необхідністю виявлення 

механізмів взаємодії індивідуальних виконавських стилів та параметрів, що 

забезпечують можливість й успішність ансамблевої комунікації; 3) потребою 

у вирішенні практичних завдань сучасного виконавського процесу, зокрема 

теоретичного обґрунтування курсів, що спрямовані на підготовку артистів 

камерного ансамблю. 

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі історії музики Харківського національного 

університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Її проблематика відповідає 

комплексній темі «Когнітивні моделі виконавського музикознавства» згідно 

плану підготовки науково-дослідних та методичних робіт Харківського 

національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (протокол 

№4 засідання вченої ради університету від 29.11.2012 р.). Тема дисертації 

була затверджена на засіданні Вченої ради Харківського державного 

університету мистецтв імені І. П. Котляревського (протокол № 4 від 

29.11.2012 р.), уточнена на засіданні Вченої ради Харківського національного 

університету мистецтв імені І. П. Котляревського (протокол № 7 від 

28.01.2016 р.). 

Мета дослідження – обґрунтувати параметри, що забезпечують 
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включення індивідуального виконавського стилю до системи камерно-

ансамблевого музикування. 

Для досягнення мети формуються наступні завдання: 

– розкрити специфіку суб’єктно-об’єктних взаємин у дуетному 

камерно-ансамблевому музикуванні; 

– простежити етапи кристалізації рольових функцій інструментів у 

камерній скрипковій сонаті XVI-XVIII ст.;  

– виявити складові комунікативного простору камерної скрипкової 

сонати; 

– визначити параметри індивідуального виконавського стилю, що 

обумовлюють та реалізують його комунікативний потенціал; 

– запропонувати типологію камерно-інструментальних дуетів; 

– апробувати типологію на матеріалі виконавських версій дуетів 

Г. Гульд – І. Мєнухін, В. Горовиць – Н. Мільштейн, Л. Оборін –

 Д. Ойстрах, С. Ріхтер – Д. Ойстрах, М. Аргерих – Г. Кремер, 

М. Луганський – В. Рєпін, Є. Басалаєва – М. Которович, 

І. Стародуб – Б. Півненко, М. Рогожина – О. Абаєв.  

Об’єкт дослідження – камерно-інструментальне виконавство.  

Предмет дослідження – індивідуальний виконавський стиль як 

елемент системи ансамблевого музичного мистецтва.  

Методи дослідження. 

Концепція дисертації склалася на підґрунті міждисциплінарного 

синтезу усталених комплексних підходів до вивчення виконавського 

мистецтва: 

– історичний – виявляє динаміку становлення камерної скрипкової 

сонати в аспекті еволюції ансамблевої музики; 

– системний – надає необхідну повноту пізнання камерно-

ансамблевого мистецтва у єдності духовних, психофізичних та 

технологічних аспектів діяльності творчої особистості в умовах 

дуетного музикування; 
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– жанровий – розкриває важливі аспекти спадкоємності у 

композиторській творчості; 

– функціонально-структурний – репрезентує існування та 

функціонування камерної скрипкової сонати як художньої єдності, 

що виникає через суб’єктно-об’єктні відносини; 

– стильовий – визначає механізми стильової взаємодії виконавців та 

композиторів; 

– порівняльно-інтерпретологічний – забезпечує апробації типології 

взаємодії індивідуальних виконавських стилів у комунікативному 

просторі камерної скрипкової сонати; 

– синергетичний – презентує індивідуальний виконавський стиль як 

систему, суб’єкти якої здійснюють енергетичний обмін. 

З огляду на масштабність та багатоплановість розглянутої тематики 

теоретичну базу дисертації становлять наукові праці, систематизовані за 

предметними напрямами:  

– філософським та культурологічним (М. Бахтін [22–23], В. Біблер 

[28–29], Ю. Лотман [115–116], Р. Роллан [174], О. Самойленко 

[178]); 

– психології творчості, музичної психології та соціології (Т. Адорно 

[2], А. Коп’єв [105], І. Котляревський [107], Н. Очеретовська [158], 

Т. Сирятська [185], Л. Ушакова [210], Ю. Цагареллі [226]); 

– історичного та теоретичного музикознавства (М. Арановський 

[10-11], Б. Асаф’єв [14–17], В. Бобровський [33], О. Бочкарьова [38], 

Є. Браудо [42–44], І. Гівенталь [61], Г. Єлістратова [78], Л. Кириліна 

[98], М. Лобанова [114], Л. Мазель [117], В. Медушевський [122–

124], Є. Назайкінський [143–146], С. Скрєбков [187], Я. Сорокер 

[192], В. Цуккерман [232], А. Швейцер [236], С. Шип [237–238]); 

– проблем інтерпретації музики та виконавської творчості (Ч. Берні 

[25], Ю. Вахраньов [51], Т. Вєркіна [53], С. Волков [55], 

О. Катрич [96], М. Козлов [103], Н. Корихалова [106], К. Мартінсен 
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[119–120], Л. Міхєєва [131], Б. Монсенжон [133–134], 

В. Москаленко [135–137], Л. Опарик [155], Л. Раабен [167–168], 

Д. Рабінович [169–171], Н. Рогожина [173], І. Сухленко [201–205], 

О. Фекете [211], С. Хєнтова [218], К. Царьова [227–

229], В. Юзефович [241-242]); 

– дослідження специфіки камерно-інструментального музикування 

(К. Аджемов [1], Д. Благий [31–32], І. Бялий [47], Т. Гайдамович 

[58], Л. Гаккель [59], Л. Гінзбург [62–65], А. Готліб [68–69], 

Л. Повзун [163], І. Польська [165], Я. Сорокер [192], А. Ступель 

[199–200], І. Храмова [222]). 

Окремим блоком постає епістолярна спадщина видатних виконавців 

(Г. Гульда [33], І. Мєнухіна [125], Н. Мільштейна [127], Д. Ойстраха [153–

154], Г. П’ятигорського [71]). 

Матеріалом дослідження є камерні сонати для скрипки і фортепіано 

Й. С. Баха, Л. ван Бетховена, Й. Брамса, С. Франка, М. Скорика, їх аудіо- та 

відеозаписи у виконавських версіях дуетів Г. Гульд – І. Мєнухін, Л. Оборін –

 Д. Ойстрах, С. Ріхтер – Д. Ойстрах, В. Горовиць – Н. Мільштейн, 

М. Аргерих – Г. Кремер, М. Луганський – В. Рєпін, Є. Басалаєва –

 Б. Которович, І. Стародуб – Б. Півненко, М. Рогожина – О. Абаєв. 

Наукова новизна отриманих результатів. Робота є першим 

дослідженням індивідуального виконавського стилю в системі ансамблевого 

музикування.  

У науковій практиці вперше: 

– розкрито специфіку виконавської творчості музикантів-солістів у 

дуетному камерно-ансамблевому музикуванні; 

– визначено механізми взаємин індивідуальних виконавських стилів у 

умовах камерно-ансамблевого музикування; 

– виявлено параметри індивідуального виконавського стилю, що 

обумовлюють та реалізують його комунікативний потенціал; 

– запропоновано типологію камерно-інструментальних дуетів, що 



19 

 

заснована на дослідженні взаємодії художніх настановлень 

виконавців. 

Уточнено: 

– зміст суб’єктно-об’єктних взаємин у дуетному камерно-

ансамблевому музикуванні; 

– етапи кристалізації рольових функцій інструментів у камерній 

скрипковій сонаті XVI–XVIII ст.; 

– специфіку ансамблевого мислення музиканта у камерно-

інструментальному дуеті. 

Отримали подальший розвиток авторські наукові концепції, які 

пов’язані з вивченням проблематики індивідуального виконавського стилю 

(В. Москаленка, О. Катрич), ансамблевого мистецтва (І. Польської), 

камерності (Л. Повзун). 

Практичне значення отриманих результатів. Матеріали дисертації 

можуть бути використані в лекційних курсах вищих музичних закладів: 

«Історія розвитку камерного мистецтва», «Історія музики», «Історія 

фортепіанного мистецтва», «Історія скрипкового мистецтва», «Музична 

педагогіка та психологія», «Музична інтерпретація», «Методика викладання 

камерного ансамблю» та ін. 

Апробація результатів дисертації. Робота обговорювалася на 

засіданнях кафедр історії музики, інтерпретології та аналізу музики, 

камерного ансамблю та квартету Харківського національного університету 

мистецтв імені І. П. Котляревського; її положення викладені у виступах на 

Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях: 

«Актуальні проблеми музичного і театрального мистецтва» (Харків, 2013, 

2014, 2015, 2018), «Бетховен – terra incognita» (Харків, 2014), «Гіпертекст 

сучасного музикознавства» (Харків, 2016). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано чотири статті у 

наукових виданнях, затверджених МОН України, одна – у закордонному 

науковому періодичному виданні.  
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Структура дисертації. Робота складається з анотацій, вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (260 найменувань, з них –

 14 іноземними мовами) та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

201 аркуш, з них основного тексту – 160 аркушів.  
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РОЗДІЛ 1 

ДУЕТНЕ КАМЕРНО-ІНСТРУМЕТАЛЬНЕ ВИКОНАВСТВО 

У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 

 

1.1.  Камерно-ансамблеве музикування як соціокультурний феномен 

 

Сучасний розвиток засобів комунікації парадоксальним чином 

загострив проблему самотності та пов’язану з нею найважливішу з людських 

потреб − потребу в спілкуванні з близьким по духу. При цьому, як і на більш 

ранніх етапах розвитку людського суспільства, безпосереднє спілкування 

часто замінюється опосередкованим, у том числі − мистецтвом, що 

відображає дрібні нюанси динаміки взаємин між людьми, моральну, емоційну 

природу людини. Закодована в артефакті інформація про побут і духовне 

життя конкретного історичного періоду провокує дослідницький інтерес та 

обумовлює реалізацію пізнавальної, виховної та комунікативної функцій 

музики. Адже, відповідно до концепції А. Сохора про функції музичного 

мистецтва в суспільстві, музика не тільки формує «інтелектуальні, вольові та 

моральні якості людини» [194, с. 94], але й безпосередньо бере участь у 

процесах соціального спілкування шляхом «трансляції в часі і просторі 

емоційного та іншого духовного досвіду людства й окремих його груп, 

організацією та оформленням різних громадських дійств, і <...> сприяє більш 

тісному спілкуванню та зближенню людей» [196, с. 118–119].  

Можливо, саме тому унікальність музичного мистецтва та 

необхідність відповідного виховання та навчання для будь-якої людини 

підкреслювали ще стародавні філософи, зокрема Боецій, кажучи, що «з 

чотирьох галузей математики всі інші, крім музики, працюють над 

дослідженням істини, тоді як музика пов’язана не тільки з умоглядом, але і з 

моральним станом душі» [39]. Найбільш яскраво ця особливість Музики 

розкривається в камерному мистецтві, говорячи про соціальну значущість 

якого, Т. Адорно робить висновок про те, що «камерна музика зовнішньо 
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менше прагне до інтеграції, саме до ілюзорної інтеграції слухачів, ніж 

симфонія, внутрішньо вона більш цілісна та послідовна завдяки щільній, 

густій та тонкій сітці тематичних зв’язків та завдяки більш глибокій 

індивідуалізації, вона більш вільна, менш авторитарна…» [2, с. 89].  

Напевно, саме тому вся історія розвитку європейського музичного 

мистецтва характеризується стійким інтересом до камерного музикування як 

засобу спільного проведення часу з однодумцями та спілкування, певна 

інтимність котрого (навіть коли поле особистісної комунікації окреслено 

рамками сцени) формує унікальний простір Діалогу, до якого залучено 

авторів творів, їх інтерпретаторів та, звісно ж, слухачів. Це дозволяє 

Р. Петрушанській стверджувати, що «Камерна музика, як частина живого, 

мінливого музичного процесу являє собою величезну неминаючу художню та 

естетичну цінність, кращі її зразки відображають різноманітне та складне 

життя людського духу, та крізь призму саме камерної музики можна пильно й 

з особливою точністю розглянути лице нашого сучасника, зрозуміти його 

внутрішній світ, його взаємозв’язки з дійсністю» [161, с 6]. 

Зазначимо, що камерна музика − це досить широке поняття, 

незважаючи на просте визначення, запропоноване «Музичною 

енциклопедією»: «Камерна музика − (від пізньолат. 

сamera − кімната) − інструментальна або вокальна музика для невеликого 

складу виконавців (дует, тріо та ін. ансамблі), а також музичні п’єси для 

соло, які не належать до концертно-віртуозного жанру» [138, с. 97]. Сучасне 

розуміння камерного музикування включає й такі жанри, як опера та 

симфонія, й такі колективи як оркестр, що нараховує до 25 виконавців. Крім 

цього, істотно змінилися умови побутування камерних творів, що сьогодні 

звучать не просто у виконанні колективів, а, що найважливіше − зі сцени. 

Однак навіть у цьому контексті специфіка камерної музики, обумовлена її 

зародженням в умовах домашнього побуту, залишається незмінною. 

Зауважимо, що поява в епоху Відродження камерної музики як 

особливої сфери музикування символізувала початок формування світської 
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музичної культури, що розвивалася у той час як сплав народної та 

професійної (церковної) традицій. Освітні концепції того часу, що спиралися 

на досвід Стародавньої Греції та систему Семи вільних мистецтв, 

встановлювали необхідність музичного виховання. Тож будь-яка людина, що 

претендувала на звання людини освіченої, безперечно мала вивчати музичне 

мистецтво. І хоча музика в той час розумілася як наука, володіння музичним 

інструментом або голосом досить швидко стало ознакою людини певного 

соціального статусу. 

Цей соціальний запит обумовив формування широкого кола 

музикантів-аматорів, які мали достатній рівень ігрових навичок для того, 

щоб камерне музикування міцно увійшло в побут Західної Європи, 

реалізуючи просвітницьку та комунікативну функцію мистецтва навіть більш 

наочно, ніж «великі жанри». Адже, як підкреслював Б. Асаф’єв, «соціальна 

цінність камерної музики аж ніяк не незначна, бо не можна визначати цю 

цінність кількістю слухачів, а можна і треба тільки інтенсивністю 

художнього та емоційного впливу» [17, с. 213]. 

Безумовно, виконавський (та й багато в чому художній) рівень багатьох 

камерних творів того часу був невисоким, а жанровий склад музики, що 

виконувалась, обмежувався світськими танцями та вокальними творами, які 

дозволяють заповнити дозвілля. Саме тому Е. Песиков зазначає, що 

«тривалий час під виразом “камерна музика” малось на увазі просто скромне 

домашнє музикування для власного задоволення» [160, с. 17]. Проте разом з 

цим, така ж форма творчого дозвілля була поширеною і в родинах 

музикантів, де домашнє музикування втрачало розважальну функцію, 

перетворюючись на засіб навчання дітей, можливість прем’єрних виконань 

творів, та, нарешті, дружнього спілкування професійних музикантів. Цьому 

існує багато підтверджень: варто, наприклад, згадати про «Нотний зошит 

Анни Магдалени Бах», з якого і тепер починають своє навчання піаністи-

початківці. Матеріалом цього зошиту стали твори, що виконувались на 

родинних вечорах у будинку Й. С. Баха.  
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Ще один досить відомий випадок залучення всієї родини до практики 

домашнього музикування пов’язано з ім’ям В. А. Моцарта. З раннього 

дитинства, спостерігаючи за навчанням гри на інструменті старшої сестри, 

«Вольфганг сідав за фортепіано та міг подовгу займатися пошуком терцій» 

[119, с. 20]. А трохи пізніше він попросив батька дозволити йому виконання 

партії другої скрипки в тріо Венцеля Робера фон Галленберга, де Леопольд 

грав партію альта, а сам композитор виконував партію першої скрипки. 

Готовність брати участь у сімейному музикуванні Вольфганг аргументував 

словами: «Для того, щоб грати партію першої скрипки, не треба й 

навчатися», після чого з успіхом прочитав з листа не тільки партію другої, 

але й першої скрипки [там само]. Подібна ситуація була й у родині 

Ф. Шуберта, батько якого був віолончелістом, з тією лише різницею, що 

майбутній композитор став незмінним учасником сімейного струнного 

квартету, виконуючи в ньому партію альта.  

Традиція домашніх музичних вечорів безперервно розвивалася від 

епохи Відродження до наших днів: це вже згадані вечори в будинках 

Й. С. Баха, В. А. Моцарта, Ф. Шуберта, С. Рахманінова, В. Горовиця, 

Д. Ойстраха, С. Ріхтера та багатьох інших. І хоча в наш час подібні випадки 

стали більш рідкими, все ж можна стверджувати, що початкова функція 

камерного музикування як спілкування за допомогою музики в колі близьких 

по крові й по духу людей зберігає свою значущість у суспільстві й сьогодні.  

Але в епоху Бароко саме камерна музика виявилась тим важливим 

елементом музичної культури, що вплинув на розвиток світської 

інструментальної музики, давши можливість композиторам розкрити свій 

талант у менш регламентованих жанрах, ніж церковні. Так, Й. С. Бах, життя 

та робота якого були безпосередньо пов’язані з церквою, «у п’ятницю ввечері 

знімав перуку та <…> виконував оркестрові сюїти, клавірні концерти та 

світські хори в приміській кав’ярні» [112, с. 49]. У свою чергу син Й. С. Баха 

«заснував сезонну підписку на серії концертів, кожна з яких включала в себе 

близько п’ятнадцяти програм» [там само, с. 50]. Поступово у надрах 
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камерного музикування почали формуватися інструментальні жанри, що 

трохи пізніше стали символами інструментального мистецтва Класицизму: 

сонати, тріо, квартети. Так, період пізнього Бароко характеризується появою, 

в першу чергу, жанрів тріо-сонати (церковна та камерна сонати, перші 

зразки яких знаходимо у творчості А. Кореллі) і струнного квартету 

(остаточно сформованого в творчості таких композиторів, як Й. Гайдн, 

В. А. Моцарт та ін.). 

Французькі майстри, які стояли біля витоків жанру камерної сонати у 

першій половині XVIII століття, розширили сферу побутового музикування в 

аристократичних європейських домах та салонах. Особливо відомими були в 

цей час найрізноманітніші салони, серед яких літературні, політичні, 

філософські. Їх учасниками та організаторами були такі відомі музиканти 

того часу, як Ж.-Ф. Рамо, Я. Стаміц, письменники і філософи Вольтер, 

Ж. Руссо, Д. Дідро. Ці та інші, аналогічні їм зібрання залучали камерне 

музикування, як неодмінну складову. «Ідея музичної бесіди, − пише 

Фіншер, − розповсюджується на будь-які камерні жанри. Ключові 

інструменти (майже завжди скрипки або флейти) розглядаються як “люди”, 

які розмовляють один з одним мовою музики» [81, с. 9].  

Таким чином, менш ніж за два століття статус камерної музики в 

суспільстві дуже змінився. Якщо на початку під камерним розуміли будь-

який світський твір (протиставляючи його musica da chiesa), то вже 

наприкінці XVIII століття «камерна музика вийшла на велику концертну 

сцену, але назва її збереглася» [86, с. 2].  

Звичайно, як й інструментальна музика, призначена для більш крупних 

складів, вона поки що займала не дуже поважне місце в ієрархії жанрів. Про 

існування такої ієрархії пише, зокрема, Л. Кириліна, уточнюючи той факт, 

що за традицією, яка склалася в епоху Бароко та зберігалася в епоху 

Просвітництва, неприкладна музика без тексту була не так популярна та 

«зовсім не знаходилася на вершині жанрової піраміди» [98, с. 96]. Але 

інтерес професійних музикантів до інструментальних жанрів не міг не 
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вплинути на композиційну, семантичну та технічну (в сенсі ступеню 

виконавської складності) сторони камерної музики.  

З цього моменту починається процес розмежування камерного 

мистецтва, завдяки якому до XIX сторіччя паралельно існувало як домашнє 

музикування (сфера реалізації музикантів-аматорів), так і музика, призначена 

для сценічного виконання, котра відповідала майже всім ознакам камерного 

жанру (в плані складу ансамблю та розподілу ролей виконавців).  

Цікаво відзначити, що обидві сфери розвитку камерного мистецтва 

тривалий час займали фактично рівні за значущістю позиції в структурі 

музичної культури. Адже національні виконавські школи у XIX сторіччі 

тільки починали своє формування. Тож композитори у своїй творчості в 

багато чому орієнтувалися на музикантів-аматорів. Парадоксально, але саме 

завдяки цьому репертуар професійних музикантів ХХ–ХХІ століть включає 

величезну кількість творів, призначених для домашнього навчання або для 

музикантів-дилетантів: «Багателі» Л. ван Бетховена, «Пісні без слів» 

Ф. Мендельсона, мініатюри Ф. Шопена, П. Чайковського та багато інших.  

Разом з цим, професійний інтерес до камерної музики та розвиток 

виконавського мистецтва як відносно самостійної галузі музичної діяльності 

змінили ставлення до камерно-ансамблевої музики, обумовивши стрімкий 

розвиток її другої іпостасі: концертної. Ця тенденція, яка позначилась вже у 

творчості Й. С. Баха (у Шести сонатах для чембало та скрипки), отримала 

розвиток в опусах віденських класиків та остаточно закріпилась у Десяти 

сонатах для фортепіано та скрипки Л. ван Бетховена. Слід згадати й про те, 

що яскравим зразком камерних сонат концертного типу є Cонати для 

скрипки з гітарою Н. Паганіні, в котрих композитор реалізує новий 

семантичний образ скрипки «через особливі функціональні відносини 

інструментів-учасників» [26, с. 24]. 

Поступово камерна музика набуває не властиві їй до цього риси, 

обумовлені зміною умов виконання. На неї впливають концертні жанри 

(додаючи рис змагальності, що посилює емоційне забарвлення 
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комунікаційного вектору «виконавці − слухачі»), а також визначальний для 

першої половини XIX століття напрямок виконавського 

мистецтва − віртуозний. Як відомо, яскравим представником віртуозного 

романтичного стилю в піаністичному світі вважається Ф. Ліст, а у 

скрипалів − Н. Паганіні. Обидва музиканти значно вплинули на розвиток 

концертного виконавства: не тільки збагатили музичну фактуру з погляду 

віртуозності, порівняння різних технік (чого раніше не використовували інші 

композитори), але й значно розширили уявлення сучасників щодо засобів 

музичної виразності. А неймовірна популярність цих музикантів зумовила 

миттєве проникнення нового розуміння музичного мистецтва практично в усі 

музичні жанри.  

Тож не дивно, що зовсім скоро з’являється перший в історії (з відомих 

на сьогодні) камерний дует − блискучий союз музикантів-віртуозів Генрика 

Венявського та Антона Рубінштейна. Як відомо, у складі ансамблю 

музиканти здійснили гастрольний тур Північною Америкою, зігравши 215 

концертів.  

Цікаво, що в музикознавчій літературі стиль виконання Г. Венявського 

асоціювали зі стилем Н. Паганіні. Один із німецьких критиків писав: «Жоден 

скрипаль не може змагатися з Венявським − особливо відносно його техніки: 

після Паганіні не було до цього часу віртуоза подібної сили» [60]. Партнера 

ж Г. Венявського − А. Рубінштейна сучасники називали Другим Лістом, а 

сам Ф. Ліст – своїм «наступником у грі» [175]. За словами Д. Рабіновича, 

виконавський стиль А. Рубінштейна можна охарактеризувати як «вранішню 

зорю епохи романтичної віртуозності» [171, с. 228]. Головною ж 

компонентою стилю Г. Венявського, найяскравішого представника 

скрипкового романтичного мистецтва XIX століття, стало застосування 

нових тембрових можливостей скрипки, що безпосередньо залежить від 

ступеню віртуозності. Не дивно, що Й. Іоахім вважав, що Г. Венявський «був 

найбільш пристрасним та найсміливішим віртуозом, якого я коли-небудь 

чув» [60].  
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Об’єднання всесвітньо відомих солістів у складі камерного дуету, на 

наш погляд, стало причиною зростання професійного інтересу музикантів до 

цього жанру та обумовило появу великої кількості нових творів. Тож, 

починаючи з межі ХІХ–ХХ століть та до теперішнього часу камерна музика 

міцно увійшла у структуру музичної культури, що підтверджується, у тому 

числі, й існуванням спеціалізованих конкурсів та фестивалів. Більш того, на 

багатьох конкурсах, де змагаються виконавці-солісти, камерно-ансамблеві 

твори є обов’язковою складовою програми. Тож можна стверджувати, що у 

своєрідній боротьбі гілок камерного музикування на сьогодні перемогла 

більш пізня за часом появи − концертна. На підтвердження цієї думки 

наведемо слова Д. Ойстраха: «Камерну музику аж ніяк не слід розуміти 

“камерно”, тобто як мистецтво, яке обмежене за своїми масштабами. Вона 

має зайняти гідне місце в нашому концертному житті, вийти за межі “малих 

залів”, завоювати широку масову аудиторію» [63, с. 167].  

Проте існує й тіньова сторона такого соціального статусу камерної 

музики, окреслена ще Т. Адорно, котрий прийшов до невтішних висновків 

про погіршення музичного смаку, занепад домашнього навчання музиці, 

втрату слухачами музичної активності в «суспільстві, яке все духовне 

підводить під рубрику споживчих товарів». На думку Т. Адорно, це 

призводить до того, що «камерна музика ще можлива <…> єдино як 

мистецтво знавців, як дещо цілковито марне та втрачене…» [2, с. 94]. 

Дійсно, зараз розуміння камерного мистецтва як музики для обраних 

практично втрачено, хоча воно, як і раніше, є зоною максимально можливої 

для колективного висловлювання індивідуалізації. Оскільки в камерно-

ансамблевому спілкуванні яскравий вияв самобутності виконавців не 

порушує цілісності концепції твору композитора, тут зберігається рівновага 

між особистісною та колективною засадами, адже на думку І. Польської, 

«соціальні функції ансамблю <…> завжди направлені на встановлення 

особистісних емоційних контактів, взаєморозуміння та діалогу між людьми, 

на подолання розрізненості поглядів і психологічних перешкод та досягнення 
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справжньої духовної і соціальної гармонії», що в свою чергу служить 

«потужним імпульсом <…> до розуміння істиної значущості та 

неповторності кожної особистості людини як мікрокосму» [165, с. 334]. 

Беручи до уваги тезу Л. Сидельникова про те, що різновиди 

музикування (соло, ансамбль, оркестр, хор) відображають «сукупність 

вироблених культурою типів людського спілкування» (цит. за: [165, с. 207]), 

зазначимо, що в межах камерного виконання (особливо дуетного) це 

спілкування максимально наближається до такого, в якому слухачеві лише 

«дозволено бути присутнім». Основна ідея такої музики — це досягнення 

творчого єднання, створення нової якості шляхом обміну ідеями 

рівноправних партнерів. На це вказує, зокрема, Д. Благий, який стверджує, 

що в порівнянні з грою в оркестрі, «інакше йде справа з ансамблевими 

виступами, за своєю природою заснованими на рівноправності, на свого роду 

“поліфонії” у виявленні творчих намірів композитора різними музикантами. 

Ось чому гра в ансамблі значною мірою протистоїть як сольному, так і 

оркестровому виконавству» [31, с. 5].  

Зауважимо, що уявна простота розмежування сольного та колективного 

виконавства не знайшла однозначного трактування в працях музикознавців. 

Якщо говорити про колективне музикування (в яке включається і 

ансамблеве), тут ситуація зрозуміла: вирішальним фактором виступає 

кількісний склад, який передбачає наявність більше ніж одного учасника. У 

нотному тексті музичного твору це відображено присутністю декількох 

партій, які, до того ж, можуть виконуватися групою музикантів. В оркестрі, 

наприклад, це породжує складну систему, що синтезує кілька 

комунікативних векторів, серед яких І. Польська називає такі:  

– монологічні − розкриття суб’єктивної концепції диригента, його 

індивідуальне творче самовираження;  

– діалогічні − диригент − оркестр, диригент − лідери оркестрових груп, 

оркестр − публіка;  

– полілогічні − взаємодія музикантів всередині оркестру та хорових груп, 
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а також між різними оркестровими чи хоровими групами [165, с. 211].  

В своїй думці щодо сольного виконавства, музикознавці не настільки 

одностайні, оскільки специфіка багатьох музичних інструментів провокує 

композитора на створення другої партії, що може бути трактована або як 

супровід (акомпанемент), або як партія, що втілює самостійний за 

змістовими та композиційними характеристиками музичний образ.  

Так, Т. Вороніна вважає, «справжнім солістом, “сольним солістом”, так 

би мовити, можна назвати лише концертуючих соло піаніста або органіста, а 

також співака, який виступає без супроводу» (цит за: [165 с. 209]). А всі види 

«музики, складеної для двох або кількох інструментів та призначеної для 

виконання без диригента» [там само], науковець пропонує віднести до 

ансамблевих форм музикування. Є й інші точки зору, наприклад, Е. Песиков 

вважає, що «…твір, складений для солюючого голосу або інструмента з 

акомпанементом, також сольний» [160, с. 18].  

Таким чином, жанр сонати для скрипки та фортепіано, який нас 

цікавить, може бути трактований з двох позицій: як сольний твір для скрипки 

з акомпануючою партією фортепіано або як камерний дует із рівноправними 

рольовими функціями інструментів. Звичайно, розв’язання цього складного 

питання має враховувати безліч факторів: час створення опусу, аналіз його 

драматургії, авторських ремарок і, не в останню чергу, виконавську 

концепцію. Ці аспекти, що розкривають індивідуальний підхід до 

інтерпретації авторського музичного твору, ми розглянемо більш детально у 

другому розділі, попередньо узагальнивши усталені наукові концепції. А 

поки що зупинимось докладніше на основних поняттях та дефініціях, які 

стосуються ансамблевого виконавства в цілому. 

Передусім вкажемо, що поняття «ансамбль» не суто музичне, воно 

зустрічається практично у всіх видах мистецтва: живописі, архітектурі, танці, 

дизайні, як характеристика сукупності якоїсь кількості елементів, що 

організують гармонічне ціле.  
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Саме таку трактовку поняття ансамбль подано у словнику «Естетика»: 

«…багатокомпонентний комплекс, який сприймається в суспільстві, завдяки 

володінню впізнаваними ознаками художнього цілого» [240, с. 14]. Більш 

детальне визначення поняття знаходимо в «Академічному тлумачному 

словнику української мови», де ансамбль трактується як «група музикантів», 

«художня узгодженість, злагодженість у виконанні артистами драматичного, 

музичного та ін. твору» [3]. В архітектурі під ансамблем розуміється 

«гармонічна єдність у розташуванні і оформленні групи будівель, 

пам’ятників, зелених насаджень, та ін., що становлять єдину архітектурну 

композицію» [там само]. 

У музикознавстві поняття ансамбль нерозривно пов’язане з камерним 

музикуванням, історією та теорією камерного ансамблю, його жанровою 

специфікою, соціальною та естетичною роллю. Згадування про ансамблеве 

виконавство знаходимо в трактатах XVIII століття
1
, а одне з перших 

визначень – у «Музичному лексиконі» Г. Рімана (1882), де ансамбль 

характеризується як «взаємодія деяких осіб на сцені» (цит. за: [165, с. 28]). 

Тобто мова йде не тільки про композиторський вимір цілісності композиції 

музичного твору, але й про фактор виконання. Особливо важливий, як нам 

здається, вибір термінів − а саме взаємодія, тобто сумісна дія, спрямована на 

досягнення художнього результату.  

У той же час з’являється й перше фундаментальне дослідження 

камерного мистецтва − книга «Історичний розвиток камерної музики та її 

значення для музиканта». Її автор Л. Ноль також підкреслює особливу роль 

особистості виконавців у камерній музиці: «Значення камерної музики для 

музикантів <…> не технічне тільки, але <…> духовне. Самі музиканти 

повинні відносити її до проявів вищого духовного життя, призначення яких 

служити людству, його вищому розвитку і духовній насолоді. Власне щира, 

                                                 
1
 трактат Й. Маттезона «Досконалий капельмейстер» (1739), теоретичні роботи К. Ф. Е. Баха (1753, 1762), 

«Музичні подорожі.Музичні подорожі: Щоденник подорожі 1770 р. по Франції та Італії» та «Музичні 

подорожі 1772 р. по Бельгії, Австрії, Чехії, Германії та Голандії» Ч. Берні [165, с. 9] 
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душевна участь музиканта у виконанні цих творів мистецтва одна тільки й 

може розкрити цілком їх сутність, освоїти його з цією святинею» [151, с. 6]. 

Саме духовна компонента камерного музикування в її впливі на 

соціальний статус музичного мистецтва стала предметом дослідження в 

роботах видатного філософа, композитора, музикознавця Т. Адорно, котрий, 

незважаючи на свій інтерес до камерної музики, оцінював перспективи її 

розвитку в сучасному йому суспільстві досить скептично. Адже, вбачаючи у 

такому типі музичного спілкування перш за все можливість єднання 

особистостей («задумом справжнього типу камерної музики <...>, об’єднання 

об’єкта і публіки хоча б у дуже обмеженій соціальній сфері»), Т. Адорно не 

сумнівався в тому, що зацікавлений у прибутку капіталістичний світ стане 

тим місцем, де «неможливі малі зали» [2, с. 84].  

Проте в камерному музикуванні Т. Адорно цікавить саме його 

соціологічний аспект, причому в інструментальній музиці пропонується 

віднести до камерних «загалом ті твори сонатної форми від Гайдна до 

Шенберга та Веберна, для яких характерним є принцип дроблення 

тематичного матеріалу між різними партіями в процесі розвитку» [2, с. 79]. 

Той факт, що музичний матеріал розподіляється між «деякими людьми, що 

спільно музикують», дозволяє критику вибудувати «соціологічний аспект 

камерної музики <…> не від жанру, <…> не від слухачів, а від виконавців» 

[там само]. Адже різницю між камерною музикою та духовною, віртуозною 

(сольною) та оркестровою музикою Т. Адорно вбачав у її впливі не тільки на 

слухачів, а в тій же мірі й на виконавців. Його аналіз вражає глибиною й 

точністю суджень. Так, наприклад, розглядаючи останні квартети 

Л. ван Бетховена, музикознавець наголошує, що «саме категорична відмова 

від монументальності зробила можливою таку внутрішню структуру, яка 

конструктивна аж до кожного окремого моменту, що є несумісним із 

фресковою манерою симфонії»; саме для неї доцільні «засоби камерної 

музики: окремі голоси виступають самостійно і в той же час обумовлюють 

один одного» [2, с. 88].  
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У вітчизняній науці ґенеза та розвиток камерного музикування 

фундаментально досліджені в монографії І. Польської «Камерний ансамбль: 

історія, теорія, естетика» [165]. На наш погляд, успішність цього 

дослідження, що міцно увійшло у вітчизняний науковий обіг, багато в чому 

може бути пояснена ще й тим, що, вихованка харківської фортепіанної 

школи, І. Польська в дослідженні камерного мистецтва спирається на 

власний досвід такого музикування. 

Так, автор пропонує декілька ємних дефініцій, в тому числі власне 

визначення понять «ансамблевість» та «камерний ансамбль». Продовжуючи 

лінію, закладену у згаданих вище дослідженнях, І. Польська в дефініції 

камерного ансамблю підкреслює основну рису, що зумовлює феномен цього 

жанру, а саме – важливість гармонійної взаємодії виконавців: «камерний 

ансамбль являє собою особливу сферу функціонування музичного мистецтва, 

яку можна віднести як до композиторської творчості, так і до виконавської 

діяльності <…>, що відрізняється гармонічною художньою узгодженістю, 

збалансованістю та цілісністю, яка передбачає виконання в невеликих 

замкнутих приміщеннях для обмеженого числа слухачів…» [165, с. 47].  

У цьому ж визначенні ми знаходимо й деякі протиріччя в роздумах 

автора: це частина, в якій ідеться про виконання «в невеликих замкнутих 

приміщеннях для обмеженого числа слухачів...» [там само]. Як ми розуміємо, 

на сьогодні це не є обов’язковою умовою, про що, власне, пише 

Р. Петрушанська: «Сьогодні камерна музика давно вийшла за межі малих 

залів, що дозволяє дослідникам говорити про те, що власне камерної музики 

(в колишньому її розумінні) нині не існує, а є якийсь новий жанр, точніше 

нові інструментальні та вокальні жанри, які прийшли на зміну тій колишній 

камерній музиці, і наповнені новим змістом, знайшли інші риси, форми, інші 

масштаби і відрізняються зовсім не “кімнатним” існуванням» [161, с. 7]. Тим 

не менш, принцип, за яким масштаби приміщення та кількісний склад 

виконавців дається в характерному для початку історії камерного ансамблю 

вимірі, зрозумілий, оскільки це дає можливість апелювати до архетипу 
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жанру, який став основою всього наступного розвитку камерного 

музикування.  

Серед векторів, за якими І. Польська проводить дослідження у 

вказаній роботі, нас особливо цікавлять такі рівні ансамблевого виконавства: 

– особистісна емоційно-психологічна взаємодія музикантів-виконавців; 

– темброво-фонічна взаємодія інструментальних партій; 

– інтерпретаційно-технологічна взаємодія музикантів-виконавців; 

– тематична взаємодія музичного матеріалу виконавських партій. 

Для осягнення виняткової ролі виконавців у створенні камерного 

твору І. Польська пропонує поняття «ансамблевості» як особливого типу 

виконання музики, що включає «якість узгодженої взаємодії, обумовлену 

внутрішніми передумовами сумісності складових музичного цілого 

елементів, що характеризується гармонійною сполучністю їх поєднання і 

здійснюване як симультанно, в одномоментності, так і процесуально, в часі» 

[165, с. 26]. 

До показових особливостей ансамблевого виконавства І. Польська 

відносить: 

– функціонування за принципом «один виконавець − один голос (одна 

партія)»; 

– обмежене число учасників;  

– рівноправна взаємодія партнерів;  

– збалансований гармонічний характер виконання, який синтезує прояви 

індивідуально-особистісної та колективно-спільної засад;  

– відсутність лідерства, керівництва; колективний характер художньої 

ініціативи;  

– діалогічний (полілогічний) тип комунікативності [165, с. 210]. 

Таким чином, бачимо, що камерна музика є музичним феноменом, 

зовнішній прояв якого дозволяє зробити просте зауваження про кількісний 

параметр його виміру (який дійсно має місце). Такі спроби визначення 

зустрічаємо і сьогодні, наприклад, у О. Зінкевич «слово “ансамбль” означає 
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“разом”, а в музиці це спільна гра на кількох інструментах. У залежності від 

кількості інструментів ансамбль має свою назву: якщо два 

інструменти − дует, три − тріо, чотири − квартет тощо» [86, с. 31]. Проте під 

час більш детального вивчення стає зрозумілим, що мистецтво камерного 

музикування вимагає особливого типу комунікації виконавців, їх духовної 

єдності та емоційної взаємодії на сцені. При цьому, на відміну від інших 

музичних жанрів, навмисна орієнтація на досягнення емоційного відгуку 

слухацької аудиторії тут вважається недоцільною. Замість цього виконавці 

намагаються досягти ефекту «самотності на публіці». Про це пише 

Т. Гайдамович: «...спільне виконання музикантами п’єси для кількох 

інструментів, спільний спів кількох голосів або <...> поєднання співаків з 

інструменталістами – обов’язково передбачає художню узгодженість і 

спільність естетичних намірів його учасників» [58, с. 6]. 

Ця узгодженість знаходиться в нерозривному зв’язку з певним 

ступенем дружніх відносин між учасниками ансамблю, що виходять за межі 

суто професійних. При цьому очевидно, що кількісний та якісний показники 

тут діють у протилежних напрямках, тобто збільшення складу музикантів у 

ансамблі завжди дещо зменшує потужність особистісного спілкування через 

музику. Адже саме під час спілкування в дуетному виконавстві відбувається 

така форма комунікації, при якій застосовуються індивідуальні творчі 

інтенції, спрямовані на примноження чи навіть збагачення емоційної та 

змістовної складових виконавського процесу. Водночас треба відзначити, що 

дуетне виконавство постає єдиною формою взаємин музикантів, що 

передбачає діалогічний обмін інформацією та енергією задля досягнення 

якісно нового та спільного результату не тільки мисленнєвої, але й, що 

найважливіше, духовної діяльності людини. Тобто спільна творчість двох 

музикантів збагачує світогляд слухацької аудиторії та, здебільшого, дарує 

радість самим музикантам. На підтвердження цієї думки наведемо слова 

скрипаля Д. Ойстраха, який практично все життя грав із постійним 

партнером у дуеті та підкреслював, що камерне виконавство «дає велику 
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радість не тільки слухачам, а й насамперед самим учасникам» (цит. за: 

[241, с. 131]). Більш того, у спогадах Д. Ойстраха знаходимо найважливіше 

підтвердження думки, що дуетне виконавство – це особлива форма 

духовного спілкування. У розповіді про свого партнера – піаніста 

Л. Оборіна – скрипаль зауважив, що тісний взаємозв’язок їх професійних 

відносин ґрунтувався виключно на основі дружньої поваги, підкреслюючи 

благотворність взаємного впливу музикантів. «Спілкування з цим великим 

музикантом, людиною високої культури, дуже збагатило мене, – пише 

Д. Ойстрах, – разом із ним ми провели багато щасливих годин, граючи 

камерні твори великих майстрів минулого теперішнього» (цит. за: 

[218, с. 137]).  

  

1.2. Кристалізація рольових функцій інструментів у камерній 

скрипковій сонаті: історична реконструкція 

 

У комунікативній системі камерного музикування важливу роль 

відіграє фактор взаємодії «звукових образів»
1
 інструментів ансамблю. 

Формування моделей цієї взаємодії багато в чому обумовлено розвитком 

таких інструментів, як віола та чембало, скрипка й клавесин, скрипка та 

фортепіано. Детальний розгляд зазначених моделей запропоновано в роботі 

мистецтвознавця І. Польської, яка особливу увагу звертала на фортепіанний 

дует, розглядаючи процес «стабілізації виконавських складів клавірних 

ансамблів у кількісному та органологічному відношенні» [165, с. 124], що, на 

її думку, пов’язане зі становленням і подальшою жанровою диференціацією 

їх основних типів: багатоклавірних і моноклавірних ансамблів. 

Продовження цієї тематики знаходимо, наприклад, у роботах сучасних 

авторів. Так, «константний жанр» (за І. Польською) на прикладі дуету 

віолончелі та фортепіано розглянуто в роботі Н. Біджакової, в якій 

                                                 
1
 І. Сухленко розуміє цей термін як «своєрідний стильовий ракурс комплексного сприйняття виразних 

можливостей інструмента: тембральних, динамічних, регістрових характеристик та пов’язаної з ними 

художньої семантики» [203, с. 120 ]. 
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«розкриваються основні тенденції жанротворення в камерній музиці» для 

такого складу камерного ансамблю у першій половині ХХ століття. До 

подібних автор відносить «жанровий синтез, збагачення камерного жанру 

елементами концертності» [30]. Причинами, які обумовлюють розквіт 

камерної дуетної музики, автор вважає такі: 1) природний процес 

накопичення репертуару; 2) ініціативність виконавців, що провокують 

композиторів на створення камерних жанрів; 3) потреба слухацької 

аудиторії, викликана визнанням виконавського мистецтва видатних 

віолончелістів» [30, с. 169]. 

У нашій роботі ми зупинимось на деяких питаннях щодо розвитку 

сонати за участі скрипки й фортепіано. Простежуючи процес створення та 

історичний розвиток кожного з інструментів, позначимо етапи становлення 

жанру дуетної сонати за участю скрипки й фортепіано. Поєднання в ансамблі 

таких різних, не тільки за акустичними характеристиками і способом 

звуковидобування, але й за формою, габаритами, масою, навіть походженням 

інструментів, є чудовим прикладом дії закону про єдність і боротьбу 

протилежностей.  

Так, історія походження скрипки, яка пройшла довгий шлях від 

простого народного до елітного, навіть у середовищі професіоналів, 

інструменту, йде корінням у XIII століття, коли на базі таких інструментів, як 

арабський ребаб, казахський кобиз, іспанська фідель та британська кротта
1
 

вперше було створено конструкцію, що нагадує сучасну, яка, між тим, 

модифікувалася практично до кінця XVI століття. У цей же час з’являються 

перші згадки про участь струнних інструментів у складі музичних ансамблів.  

Скрипка, яка припала до душі мандрівним і сільським музикантам, 

часто звучала на ярмарках і площах, народних гуляннях і в трактирах, що 

                                                 
1
 Відомо, що на території Східної Європи, в тому числі й в Україні, смичкові інструменти існували ще з 

давніх часів. Попередниками скрипки у слов’янських народів вважаються широко розповсюджені у побуті 

Київської Русі гудок і так звана «польська скрипиця». Свідченням цього є зображення музиканта зі 

смичковим інструментом типу гудка на фресці Софійського собору в Києві, що належить, на думку ряду 

дослідників, до XI століття [62, с. 12–13]. 

 



38 

 

призвело до формування досить зневажливого ставлення до цього 

інструменту. При цьому на першому плані професійного мистецтва Західної 

Європи постала віола, чиї звукозображальні можливості цінувалися дуже 

високо: «Подібно до того, як чутлива душа містить у собі інші досконалі 

форми, <...> так і віола включає в себе всі інші інструменти», – стверджував 

Іоанн де Грохео (цит. за: [165, с. 102]).  

У результаті інструментальні майстри довгий час створювали різні за 

тембровим забарвленням скрипки: «виготовлялися інструменти з сильним, 

суворим, низьким тембром і не гнучким звуком, а з іншого боку – ніжним, 

ясним, високим тембром, але не досить потужним» [209]. Наприклад, у 

майстернях італійця Гаспара де Сало і його учнів працювали над тим, щоб 

звучання скрипки максимально наближалося до діапазону й тембру віоли. 

Засновник же кремонської школи Андреа Аматі прагнув наблизити звучання 

скрипки до людського голосу, що привело його до розуміння необхідності 

зміни конструкції інструменту. У результаті скрипка набула сучасної форми, 

а її звучання стало більш об’ємним і динамічно різноманітним, що визначило 

її майбутню реалізацію як концертного інструмента.  

Подальше вдосконалення конструкції скрипки пов’язане з іменами 

композиторів епохи Бароко (Арканджело Кореллі, Антоніо Вівальді, 

Джузеппе Тартіні, Йоганна Себастьяна Баха, Георга Фрідріха Генделя). 

Будучи універсальними музикантами, вони, як правило, володіли кількома 

інструментами, серед яких скрипка, яка вже зайняла своє місце в оркестрі 

й камерному ансамблі, була обов’язковою. Це дозволяє дослідникам 

музичного мистецтва стверджувати, що скрипка, її звучання і способи гри на 

ній значно впливали на інтонаційні концепції композиторів. Так, А. Швейцер 

вказує, що всі твори Й. C. Баха «створені для ідеального інструменту, який 

позичає від клавішних можливості поліфонічної гри, а від струнних – всі 

переваги у видобуванні звуку» [236, с. 284]. 

Залишивши поки що осторонь важливе для нашого дослідження 

порівняння скрипки саме з клавішними інструментами, відзначимо, що 
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подальші її модифікації були спровоковані розвитком віртуозного напрямку 

у виконавському мистецтві. Так, Дж. Віотті спільно з французьким майстром 

Ф. Туртом створили новий тип смичка, що « <…> відіграло величезну роль у 

розвитку техніки гри на струнно-смичкових інструментах і дозволило 

розширити виразні можливості виконання, сприяло широкому застосуванню 

різноманітних легких і стрибкоподібних штрихів» [209]. 

Модифікації, які завершили історію формування сучасної конструкції 

скрипки, були викликані тим, що в якості інструменту оркестру вона мала 

звучати більш потужно й відповідати високим вимогам технічної 

майстерності виконавця, що привело до «появи (середина XIX століття) 

оркестрового типу смичкових інструментів, наділених сильним, грубувато-

різким, “безтембровим” звучанням» [там само]. 

Проте статус скрипки як інструменту соло, віртуозного, яскравого 

й різноманітного за виражальними можливостями, закріпився ще з часів 

Бароко. Приблизно в цей період починається історія взаємин скрипки і 

фортепіано в рамках камерного ансамблю, яка подарувала нам твори, що й 

сьогодні звучать у концертах. Зауважимо тільки, що відмінною рисою 

барокового ансамблевого музикування було виконання творів у кімнатній 

обстановці, призначеній «для більш чуйних любителів музичного мистецтва, 

ніж звичайні відвідувачі опер» [179, с. 110]. Приблизно в цей же час виникає 

питання про те, який із інструментів у такому дуеті є лідируючим. Це 

питання не вирішене й сьогодні, а в якості аргументації протиборчі сторони 

наводять відповідні вказівки в нотах, які виявляються суперечливими. Так, на 

титульних аркушах різних видань сонат В. А. Моцарта є позначення їх як 

скрипкових, а є − як «для клавіру і скрипки», так і «для скрипки і клавіру». А 

ось бетховенські сонати завжди мають ремарку «для клавіру і скрипки». У 

будь-якому разі, в суспільстві настільки зміцнилася думка про те, що скрипка 

виступає в дуеті з клавішним інструментом, що для популяризації музики 

Й. C. Баха Ф. Мендельсон і Р. Шуман додали не передбачену композитором 

партію фортепіано до бахівських сольних сонат. 
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Тут необхідно нагадати про те, що в порівнянні зі скрипкою 

фортепіано набагато більш молодий інструмент, але історія його розвитку 

багато в чому повторює скрипкову, будучи ланцюгом конструкторських 

рішень, викликаних бажанням добитися чистого, тривалого, динамічного і 

темброво-різноманітного звучання. Як відомо, ця історія пошуків рішення 

для досягнення звукового ідеалу завершилася близько 1709 року в майстерні 

Бартоломео Христофорі, який створив «gravicembalo col piano e forte» 

(клавесин з тихим і гучним звуком) − піанофорте, а в 

подальшому − фортепіано.  

Цікаво, що, крім вимоги динамічного різноманіття, робота майстрів з 

удосконаленням фортепіано мала ще одну важливу мету − досягнення 

максимальної неподільності, співучості звучання, такої якості legato, яка б 

максимально наблизила звучання до скрипкового. За часів, коли в музичному 

світі панувало сімейство клавірів, саме вимога легатності звучання суттєво 

вплинула на зміни в техніці гри. І. Гівенталь зазначає: «Насичення клавірної 

музики кантабельністю вимагало і нових виконавських прийомів. Це привело 

Баха до реформи самої техніки гри» [61, с. 153]. Мова тут іде про 

використання п’яти пальців замість трьох, підкладання першого пальця, 

тобто про реформу, яка «уподібнювала техніку гри на клавірі грі смичком по 

струнах» [там само]. Подібно А. Швейцеру, І. Гівенталь так само зазначає 

факт впливу звукового образу скрипки на склад клавірних творів Й. C. Баха: 

«Вплив скрипкового мистецтва часто відчувається в складі клавірних 

мелодій із характерним для них поєднанням співучості та інструментальних 

візерунків» [там само]. 

Таким чином, бачимо, що поява дуету скрипка-фортепіано як 

стабільного складу камерного ансамблю, який існує вже майже чотири 

століття, було в більшій мірі зумовлено історією побутування й 

удосконалення цих інструментів. А суперечливість їх звукових образів багато 

в чому визначила вибір композиторами жанру сонати, драматургічний код 
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якої (теза − антитеза − синтез) дає прекрасну можливість демонстрації 

відмінності й подібності фортепіано і скрипки.  

Варто відзначити, що в різні часи в композиторському світі існували 

так звані популярні тенденції у виборі жанру створюваної музики, і якщо, 

наприклад, у кінці XVII − на початку XVIII століття були поширені такі 

музичні жанри, як опера-серія, а слідом опера-буф, то в XIX столітті 

написано переважну кількість симфоній. Що стосується жанру 

інструментальної сонати, то слід сказати про те, що з моменту його появи в 

XVI столітті він утримував життєву позицію протягом усіх століть і донині 

викликає інтерес у композиторів і виконавців сучасності, а отже, це ще раз 

підкреслює значущість жанру камерно-інструментальної музики з точки зору 

соціокультурного феномену. Крім того, як влучно зазначає Г. Кох, соната 

могла «набувати будь-який характеру й повинна була відрізнятися 

особливою емоційною тонкістю, оскільки малювала “почуття одиничних 

осіб”» [цит. за: 165, с. 131]. 

Як відомо, кристалізація жанрового інваріанту сонати зайняла кілька 

століть: «Як позначення інструментальної п’єси термін “Соната” 

зустрічається вже в XIII столітті. Більш широка назва “sonata” (“sonado”) 

починає застосовуватися лише в епоху Пізнього Ренесансу (XVI ст.)» [49, 

стб. 193–197]. Тривалий час сонатами називали будь-яку інструментальну 

п’єсу, найбільш наочним прикладом чого є більш ніж 500 сонат 

Д. Скарлатті − п’єс, жанровий нахил яких дуже різноманітний навіть у 

авторському розумінні, зафіксованому в ремарках − Арія, Менует і навіть 

Фуга.  

Також розрізняли церковні сонати і сонати для виконання вдома, 

причому місце виконання дещо коригувало змістове наповнення музики і, 

відповідно до нього, ігрові прийоми. Л. Гінзбург зазначає, що «співіснування 

в XVII–XVIII столітті жанрів сонати da camera і сонати da chiesa і їх 

взаємопроникнення сприяли збагаченню обох жанрів і поступово привели до 

формування класичної інструментальної сонати для двох рівноцінних 
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інструментів, наприклад, скрипки з фортепіано або віолончелі з фортепіано» 

[63, с. 161]. 

Поступово склався достатньо стійкий тип тріо-сонати для двох-трьох 

виконавців та basso continuo із провідною роллю струнно-смичкових 

інструментів
1
. Це, ймовірно, зумовило швидке виникнення сонат для скрипки 

як інструменту, що переживав період розквіту, в тому числі − в супроводі 

клавіру. 

Одним із перших засновників жанру камерної сонати вважають 

А. Кореллі (1653–1713), в чиєму доробку представлені всі, що склалися на 

той час, типи інструментальних сонат: тріо-сонати op. 2, 12 церковних тріо-

сонат, камерні сонати op. 4, op. 5. І, не дивлячись на їх нечисленність, саме 

А. Кореллі вважають творцем жанру сонати Старовинної епохи, адже він 

«затвердив сонату як твір, що має самостійне, не прикладне значення» [12]. 

Сонати композитора наповнені величною патетикою, а «стрункі форми 

фугованих алегро передбачають фуги Й. C. Баха. Подібно Баху, Кореллі 

оповідає в сонатах про глибокі людські переживання» [162].  

Щодо розподілу рольових функцій клавіру і скрипки в цих сонатах, 

необхідно зазначити, що основний тематичний матеріал доручено скрипці, 

але партія клавіру за змістовим наповненням − щось більше, ніж basso 

continuo. Фактично, це другий голос, що розвивається за принципом 

комплементарності, що був узвичаєний у контрастній поліфонії. А з огляду 

на той факт, що композитор виписував тільки «контур» музики, і у виконанні 

музикантів вона звучала суттєво багатшою й різноманітнішою за фактурою, 

можна стверджувати, що в сонатах А. Кореллі окреслився той вектор 

розвитку камерної сонати для скрипки і клавіру, який забезпечив її 

подальший розвиток у плані діалогічності.  

                                                 
1
 А. Єпішин зазначає таку цікаву особливість розвитку камерної сонати в епоху бароко, як проникнення 

скрипки, за походженням народного і світського інструменту, до церкви як наслідок секуляризації. На 

основі цього процесу виникли позацерковні різновиди сонати, збагачені, з одного боку, мелодіями 

популярних танців, а з іншого боку − зберегли урочистий благородний характер церковної музики [79]. 

 



43 

 

Як приклад наведемо уривок із другої частини Четвертої сонати ор. 5 

А. Кореллі (див.: додаток А, рис. А.1), написаної у формі, близькій до 

сюїтної, але зі зміщеним порядком частин. Перша частина − Прелюдія 

(Largo), друга − Жига (Allegro), третя частина, яка займає всього період і 

написана в темпі Adagio, не має підзаголовка. Заключна частина має 

підзаголовок Tempo di Gavotta з додатковою темповою ремаркою Allegro. 

Жанрові пошуки А. Кореллі щодо сонати для скрипки і клавіру 

продовжили не тільки його учні (П’єтро Локателлі, Франциско Джемініані, 

Джованні-Баттіста Соміс), але й багато інших композиторів. Тут доречно 

навести «12 sonata da camera» оp. 6 венеціанського скрипаля й композитора 

Т. Альбіноні. 

Величезний внесок у розвиток інструментальної музики та її жанрової 

системи зробив один із найвидатніших представників італійської скрипкової 

школи XVIII століття − Антоніо Вівальді (1678–1741), серед творів якого 

існує понад сто сонат для різних інструментів із супроводом basso continuo. 

Концертність як сутнісна основа інструментального стилю А. Вівальді і його 

майстерність як скрипаля-виконавця визначили жанрові пошуки композитора 

в області сонатної творчості. У сонатах для скрипки і клавіру очевидна 

характерна для вівальдівських концертів віртуозність, прагнення до 

динамічного танцювального руху, порушення старовинного принципу 

контрастності темпів: «...відчувається багатюща фантазія Вівальді: ніяких 

повторів традиційних формул, невичерпна мелодійність, прагнення до 

опуклості, характерності інтонацій, які знайдуть потім розвиток і у самого 

Вівальді, і в інших авторів» [62, с. 97]. 

На титульному аркуші першого видання Дванадцяти сонат ор. 2 

А. Вівальді, надрукованих Антоніо Бортоллі у Венеції в 1709 році (див.: 

Додаток А, рис. А.2), знаходимо вказівку на авторське розуміння 

співвідношення ролей інструментів у дуетній сонаті.  

Вони призначені для скрипки і «e Baffo per il Cembalo». Цей не цілком 

ясний коментар, тим не менш, з’ясовує для нас художні наміри А. Вівальді. 
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Адже Джованні Антоніо Баффо − один із видатних венеціанських майстрів із 

виготовлення клавірів, що відрізнялися досить глибоким і потужним для 

інструментів того часу звучанням. Це дає нам підставу вважати, що 

А. Вівальді був зацікавлений у рівноправному партнерстві виконавців. Про 

це свідчить і те, що, подібно А. Кореллі, він розподіляє тематичний матеріал 

певним чином, створюючи ефект діалогу. 

Цікавими також є 175 сонат для скрипки й чембало італійця 

Дж. Тартіні (1692–1770), який належить, на думку Д. Ойстраха, «до числа 

корифеїв італійської школи XVIII століття, чиє мистецтво зберігає своє 

художнє значення до нашого часу» [52]. Зазначимо, що саме в творчості 

Дж. Тартіні сонати для скрипки й чембало, як вважають мистецтвознавці, 

«отримали подальший жанрово-стилістичний розвиток» [там само]. Крім 

того, зауважимо, що Дж. Тартіні, як скрипаль, що володів зразково-співучим 

звуком, зробив досить вагомий внесок у розвиток скрипкового мистецтва 

шляхом удосконалення смичка, а саме − його подовженням. Вивчаючи 

партитуру сонат композитора для скрипки й чембало, виявляємо, що партії 

інструментів не тільки знаходяться в діалогічній взаємодії, а й, на наш 

погляд, у деяких епізодах сонат претендують на рівноправність. Наведемо 

приклад із другої частини (Allegro) сонати A major, B.A14 op. 1 (див.: 

додаток А, рис. А.3). 

Німецька школа камерного мистецтва XVIII століття представлена 

скрипалем-віртуозом і композитором І. Пізенделем (1688−1755), який значно 

вплинув на творчість Й. C. Баха, і композитором, капельмейстером і 

музичним критиком Г. Телеманом (1681−1767), що склав чимало дуетів, а 

також близько ста сонат для скрипки та флейти з цифрованим басом та понад 

сто тріо-сонат. 

Внесок Й. C. Баха у скарбницю камерних сонат барочного періоду 

може здатися відносно невеликим за кількістю (3 сонати і 3 партити для 

скрипки соло, 6 сюїт для віолончелі, тріо-сонати та ін.). Але, як це було 

характерно для бахівської творчості і в інших жанрах, тут він узагальнює 
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досягнення попередників. Тому не можна в повній мірі погодитися з 

А. Швейцером, який стверджував, що в Шести сонатах для чембало і 

скрипки «Бах уперше в музичній історії поставив у рівне становище з 

солюючою скрипкою клавішний інструмент, який раніше відігравав суто 

акомпануючу роль» [21]. Як ми бачимо з проведеного аналізу, прагнення до 

рівноправності партнерів у сонаті з’явилося значно раніше. 

У цілому, скрипкове мистецтво в епоху Бароко досягло небаченого 

розквіту, обумовленого зростанням майстерності як творців скрипок, так і 

композиторів і виконавців, які наділили скрипку «найбільшими 

можливостями для розкриття почуттів і роздумів», які відповідали 

«гуманістичним антропоцентристським ідеям Відродження як ніякий інший 

інструмент» [79, с. 12]. На стрімкі зміни в світі музичне мистецтво 

відповідало новими образами, наприклад, скрипковими, які було позначено, 

як нескінченний рух (perpetuum mobile). 

Як бачимо, бароковий етап формування камерної сонати для скрипки й 

фортепіано характеризується відсутністю жанрових відмінностей між 

музикою для сольного інструменту з акомпанементом і власне камерною 

музикою. На це вказує, зокрема, І. Польська: «Камерна музика як така на 

ранніх стадіях свого існування була в принципі ансамблевою; сольна 

традиція у виконавстві зароджувалася, поступово відмежовуючись від 

останньої шляхом посилення ролі сольних епізодів (“concertini”) або різкої 

зміни функціональної внутрішньоансамблевої ієрархії на користь того чи 

іншого інструменту (скрипки, клавіру) або голосу» [165, с. 114]. Але чіткої 

межі між сольною музикою і музикою з супроводом, по суті, не існувало. У 

спільній творчості колективу барокових інструменталістів навіть 

композитор − лише перший серед рівних: він задає теми для музичного 

спілкування, визначає його правила, але не позбавляє колег-музикантів 

ініціативи. 

Згадаймо також про те, що в епоху Бароко музику розуміли як «мову 

звуків», і соліст вибудовував свою «оповідь» відповідно до правил риторики. 
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Орієнтація на мовні норми спілкування, характерна для того періоду 

бінарність розуміння устрою світу й розвинена в освітніх традиціях 

діалектичність багато в чому вплинули на популярність творів і жанрів за 

участю двох або більше солістів. Вершиною розвитку камерної музики епохи 

Бароко стають твори, де можливий артистично невимушений діалог кількох 

музикантів, у якому кожен має рівні можливості проявити свою майстерність 

та індивідуальність. 

В епоху класицизму, художні пошуки якого визначалися філософсько-

естетичними принципами Просвітництва, відбулися серйозні зміни в 

структурі музичної культури і у виконавському мистецтві, що спричинило 

перегляд «звукових образів» багатьох інструментів: включення кларнета і 

тромбона до складу симфонічного оркестру, продовження пошуків нового 

звучання фортепіано та ін. Ці зміни супроводжувалися бурхливими 

дискусіями за участю відомих просвітителів і музикантів, таких як 

Ю. Леблан, Вольтер, Ф. Е. Бах, Ж.-Ж. Руссо, Ч. Берні. 

Безумовно, трансформація інструментів, що входять до складів 

ансамблів, позначалась і на розвитку камерного мистецтва в цілому. Про це 

пише І. Бялий: «...занепад гамби, а ще більшою мірою − витіснення 

фортепіано клавесина, як у сольному виконавстві, так і в ансамблі, 

знаменували собою утвердження панівної тенденції − вимоги співучості, 

повноти і соковитості тону й чинили величезний перетворюючий вплив на 

власне ансамбль» [47, с. 23–24]. Однак скрипка та фортепіано й надалі 

залишаються фаворитами композиторів, які звертаються до жанру камерної 

сонати. При цьому провідна функція часто доручається клавішному 

інструменту. Так, В. Єсаков зазначає, що в європейському мистецтві другої 

половини XVIII − першої третини XIX століття широко розповсюдився жанр 

«акомпанованої сонати», тобто сонати для клавіру і скрипки при чільній ролі 

клавішного інструмента» [81, с. 8-9]. Історичними передумовами такого 

розвитку камерної сонати В. Єсаков називає «демократизацію музичного 

життя, розвиток побутового інструментального виконавства; зміни в техніці 
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композиції (відмирання практики basso continuo, розквіт сольної клавірної 

літератури, поява перших перекладів опер, ораторій, симфоній для 

клавішного інструмента)» [там само]. 

Розвиток діалогічних відносин скрипки та фортепіано найбільш 

яскраво демонструють сонати В. А. Моцарта (1756–1791). Дійсно, в ранніх 

моцартівських сонатах весь «тематичний матеріал зосереджено в партії 

клавіру», тоді як скрипкова партія може виконувати тільки деякі «функції у 

фактурі цілого», такі, наприклад, як «дублювання мелодії клавіру в унісон, 

терцію або сексту, імітація коротких мелодійних фраз клавіру, виконання 

акомпануючих фігурацій, підголосків або протяжних нот, які доповнюють 

гармонію» [81, с. 13-14]. Однак із плином часу стан справ змінюється, 

скрипкова партія отримує в сонатах більшу самостійність, про що свідчить 

наведений В. Єсаковим процентний підрахунок різних типів скрипкового 

матеріалу. Так, порівняння сонат KV 6-7 і 8-9 із більш пізніми сонатами KV 

26-30 дає зменшення частки подвоєння і дублювання матеріалу: відповідно з 

29,4 % і 28,2 % до 7,7 % і 23,1 %, а зростання самостійного матеріалу − з 

42,4 % до 69,2 % [81, с. 14]. 

Ще більші зміни знаходимо в сонатах В. А. Моцарта для клавіру 

та скрипки, написані ним після дванадцятирічної перерви. Отримавши 

значний досвід створення квартетів і концертів для клавіру з оркестром, 

композитор переглядає ставлення до інструментів на користь принципу 

самостійності, діалогічності їх партій. У плані проведення теми клавір і 

скрипка стають паритетними, що особливо виразно виявляється в сонатах 

віденського періоду. У них поєднання двох голосів інструментів стає по-

справжньому гнучким, а партія скрипки значно ускладнюється, збагачуючись 

численними віртуозними пасажами й акордами: «клавір і скрипка то 

“обмінюються репліками”, то зливаються в дублюванні або унісоні, то 

створюють багатошарову фактуру» [56]. 

Такий підхід чітко видно в сонаті G-dur KV 301 / 293а (лютий 1778): 

«Уже в експозиції представлені різні види взаємин інструментів у ансамблі: 
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проведення теми у скрипки з акомпанементом клавіру, проведення теми у 

клавірі з акомпанементом скрипки, унісонне й імітаційне викладення 

музичного матеріалу в партіях обох інструментів», − зазначає В. Єсаков 

[81, с. 14].  

Усе разом це дозволяє зробити такий висновок: у пізніх сонатах 

В. А. Моцарта було закладено основи концертування й віртуозності, що в 

подальшому призвело до «еволюції жанру від акомпанованої сонати − до 

дуету, від аматорського музикування до концертних форм камерної 

музики» [81, с. 15]. 

Таким чином, до початку XIX століття рольові функції інструментів у 

камерній сонаті остаточно набули характеру діалогічних відносин. По суті, 

камерна соната стала формою вираження почуттів виконавців-

співрозмовників за допомогою різних інструментів (і авторського нотного 

тексту). Верховенство будь-якого інструменту або їх паритет обумовлено, в 

основному, задумом, ремарками композитора й редакторськими правками, 

які можуть вносити й самі виконавці. При цьому важливе поєднання 

інструментів і їх тембрів, обсяг композиторського тексту, призначеного для 

інструменту, що відіграє провідну роль; складність партій із технічного й 

драматургічного боку. 

З огляду на вищесказане, можна зробити висновок про те, що камерна 

соната для скрипки й фортепіано у творчості віденських класиків, зокрема у 

В. А. Моцарта (в сонатах віденського періоду), знайшла ту форму взаємодії 

музичних інструментів, при якій найбільш наочно можна почути діалог двох 

партнерів на рівноправному рівні віртуозного й драматургічного наповнення. 

Відзначимо, що встановлений В. А. Моцартом баланс звучання інструментів 

проіснував недовго, оскільки процес реконструкції фортепіано ще не був 

завершений. Навіть за часів життя композитора існувало кілька відомих 

моделей клавішно-струнних інструментів, динамічні й темброві можливості 

яких не просто істотно різнилися, а сформували різні школи 

гри − лондонську та віденську. Представник віденської школи, В. А. Моцарт 
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грав на інструменті, звучання якого було ясним, легким, тихим. Не випадково 

Й. Гуммель підкреслював, що і лондонська, і віденська механіка, безумовно, 

мають свої переваги, але при цьому остання «дозволяє відтворювати 

різноманітні відтінки виконання, звучить чітко, має округлий, схожий з 

флейтою звук, <...> вона не вимагає занадто сильної напруги...» [254]. 

Усі перераховані вище якості віденського клавіру дозволяли 

виконавцям легко домогтися звукового балансу зі скрипкою, не обмежуючи 

при цьому виражальні можливості піаніста. У цілому, це стосується й 

бетховенських сонат, виконання яких сьогодні вимагає додаткових 

ансамблевих навичок. 

Надалі історія розвитку сонати для скрипки й фортепіано, безумовно, 

триває з точки зору драматургічного, віртуозного й емоційного наповнення, а 

також впровадження технічних ускладнень, експериментів із формою, 

використання нових досягнень у сфері музичної мови тощо. Однак нам 

важливо зауважити, що та форма діалогічності інструментів виконавців, яка 

підкреслює важливість висловлювання кожного учасника ансамблю, 

залишається незмінною з часу сонат В. А. Моцарта до сучасності.  

З’ясовано, що існує певна неоднозначність у розумінні поняття 

«камерна скрипкова соната», що виникає через наявність великої кількості 

творів для скрипки та фортепіано, де струнний інструмент головує, а 

клавішний виконує функцію акомпанементу або цифрованого басу. Якщо 

спиратися тільки на кількісний показник, то кожна скрипкова соната 

камерна. Однак у виконавській та навчальній практиці до камерних творів 

відносять такі, де очевидна паритетність партій скрипаля та піаніста.  

Цю тезу підтверджує світова фестивальна та конкурсна практика 

(перелік подано в Додатку Б). Зазначимо, що кількість конкурсів, 

присвячених виключно камерному виконавству, у порівнянні з кількістю 

«сольних» конкурсів досить невелика. Подібні заходи зазвичай поєднують у 

собі декілька категорій, відокремлених за складом ансамблю: дует скрипка-

фортепіано, струнний квартет, фортепіанний дует, фортепіанне тріо, 
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фортепіанний квартет або квінтет, духовий квінтет, дует фортепіано-голос та 

велика кількість інших комбінацій інструментів.  

Існує два основних варіанти побудови конкурсів. Перший із них 

пов’язаний зі щорічною зміною «головних героїв»: одного року в конкурсі 

беруть участь, наприклад, тільки такі склади, як «фортепіанне тріо» та 

«струнний квартет», іншого – «дует» у складі скрипка-фортепіано та 

«фортепіанний дует», або ж одного року – тільки «дует» голос-фортепіано, 

іншого – тільки «фортепіанний квартет» та «фортепіанний квінтет». Такого 

роду заходи проводяться в м. Грац (Schubert International Chamber Music 

Competition, Австрія) та у м. Ліон (Lyon International Chamber Music 

Competition, Франція). Другий же варіант пропонує одну або декілька 

стабільних категорій ансамблів, наприклад конкурс The Art of Duo: boulder 

international chamber music competition (Колорадо, США) запрошує до участі 

тільки дуети, але з мобільним складом учасників
1
; захід The Carl Nielsen 

International Chamber Music Competition (Данія) проводиться в категоріях 

«струнний квартет» та «духовий квінтет», що пов’язується із наявністю 

творів композитора К. Нільсена саме для цих складів. За аналогічним 

принципом побудовано конкурсну програму International Stasys Vainiūnas 

Piano and Chamber Ensemble Соmpetition (м. Вільнюс, Литва), у якому у 

2014 році автор дисертації брала участь у дуеті з піаністом Олегом 

Копелюком. Наявність творів композитора С. Вайнюнаса для «скрипки та 

фортепіано», «фортепіанного тріо» та «фортепіанного квінтету» обумовила 

саме ці три камерні категорії конкурсу. До репертуарних вимог дуетної 

категорії складу скрипка-фортепіано в цьому конкурсі належать вибрані 

сонати В. А. Моцарта або Л. ван Бетховена й обов’язкова соната 

С. Вайнюнаса – у першому турі та соната композитора-романтика і п’єса 

композитора XX або XXI ст. – у фіналі.  

                                                 
1
 Переможцем останнього конкурсу The Art of Duo: boulder international chamber music competition (Сolorado, 

USA) у 2018 році став дует у складі акордеон-фортепіано. 
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Іншим прикладом власного конкурсного досвіду автора є Міжнародний 

конкурс інструментальних ансамблів ім. Д. Бортнянського у м. Київ, який 

репрезентує українське конкурсне життя. Тут ми також стикаємося з досить 

чіткими умовами: класична соната (В. А. Моцарта або Л. ван Бетховена) і 

твір композитора XX ст. у першому турі та соната композитора-романтика і 

твір українського композитора – у другому.  

Спираючись на власний досвід та наведені репертуарні вимоги, 

бачимо, що до програм камерно-інструментальних конкурсів не включаються 

твори, написані для скрипки у супроводі клавішного інструменту 

(А. Кореллі, Дж. Тартіні, А. Вівальді, Г. Генделя тощо). Камерними ж 

скрипковими сонатами зазвичай вважають ті, у яких автором закладені 

однаково важливі партії двох інструментів, як у технічному, так і в 

змістовому планах (від класичної епохи до сьогодення).  

 

Висновки до Розділу 1 

 

Встановлено, що завдяки здатності тонко реагувати на зміну художніх 

потреб суспільства «музикування у колі друзів», як особлива форма 

комунікації, актуалізується через різні функції музики. Так, в епоху 

Відродження камерне мистецтво реалізувало потребу аматорів та 

професійних музикантів у світському характері музичного вираження. За 

часів Бароко на перший план виступає просвітницька функція, коли через 

домашнє музикування широкий прошарок суспільства залучався до надбань 

музичної культури. Водночас, камерна музика вперше отримує сценічний 

вимір, що стає підґрунтям становлення системи камерних жанрів Класицизму 

та формування традиції концертного виконання таких творів. Ця традиція 

остаточно затвердилася на межі XIX-XX ст. із розвитком виконавства як 

окремої сфери музичної діяльності.  

Звернення визнаних музикантів до камерної музики визначило 

збільшення корпусу композиторських опусів та появу перших виконавських 
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дуетів, які вели активну концерту діяльність (дует А. Рубінштейн –

 Г. Венявський). Втім, базова функція камерного мистецтва – спілкування 

через музикування – і сьогодні визначає звернення до ансамблевої музики 

композиторів/виконавців та зацікавленість публіки, особливо в умовах, коли 

безпосередні емоційні стосунки поступово підміняються формальністю 

віртуальних контактів.  

Зазначено, що моделювання щирих відносин в умовах концертного 

виконання є основою специфіки камерного мистецтва, але в дуетному складі 

воно набуває особливого змісту, даючи виконавцям можливість справжнього 

діалогу, у котрому зберігається цілісність індивідуального мовлення. 
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РОЗДІЛ 2 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИКОНАВСЬКИЙ СТИЛЬ 

У КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ КАМЕРНОЇ СКРИПКОВОЇ 

СОНАТИ 

 

2.1. Параметри стабільності та мобільності в системі індивідуального 

виконавського стилю 

 

Як ми з’ясували у першому розділі дисертації, історичний розвиток 

камерної скрипкової сонати поступово сформував її жанровий інваріант, за 

яким рольові функції інструментів розуміються як паритетні, що дає 

виконавцям змогу побудови музичного діалогу, аналогічного до вербального, 

де висловлювання кожного з учасників презентує специфіку темброво-

динамічних та акустичних характеристик мовлення. Це обумовлює 

необхідність виявлення механізмів, які забезпечують взаємодію двох джерел, 

що, врешті-решт, виводить нас до питань музичного стилю та музичного 

мислення. 

Перш за все, зазначимо, що дуальність світу мистецтва, обумовлена 

наявністю двох практично рівноправних, але в той же час протилежних по 

суті начал − духовного та матеріального, вимагає особливого підходу до 

аналізу музичної діяльності, особливо, коли це діяльність виконавська. Адже, 

як справедливо вказує Є. Гуренко, робота виконавця в чомусь «вторинна» 

[73], вона нагадує роботу перекладача, який для адекватної передачі 

авторської концепції може змінювати багато параметрів твору − від заміни 

слів та синтаксису до більш значущих впливів. Тому С. Рапопорт зауважує, 

що в певному сенсі «виконавство виступає як переклад духовного 

художнього змісту з нехудожньої матеріальної системи в художню. Саме з 

цієї причини виконавство має бути не копіюванням, механічним 

відтворенням, простим репродуктивним актом, а своєрідним видом 

творчості, інтерпретацією» [172, с. 6-7]. При цьому, на думку Ю. Вахраньова, 
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поетика виконавського мистецтва має враховувати факт вираження будь-якої 

дії артиста не як окремо взятого явища, а «в залежності від художнього 

образу, що інтерпретується. Її матеріальність є акустико-інструментально-

тілесний атрибут художньої діяльності, що осягається артистом» [51, с. 15]. 

Важливе також міркування Ю. Вахраньова про те, що кожен слухач 

(незалежно від виду мистецтва), «повинен пережити звучання як якийсь 

“звукообразний сенс”, внутрішньо проінтонувати нехитрий наспів або 

геніальну мелодію <...>, в цьому і проявляються “виконавські” функції 

слухача» [51, с. 13]. 

Крім того, важливо розуміти, що варіантність трактування будь-якого 

художнього тексту є однією з його визначальних якостей, на що вказує 

Ю. Лотман: «…художній текст має ще одну особливість: він видає різним 

читачам різну інформацію − кожному в міру його розуміння, <…> дає 

читачеві мову, на якій можна засвоїти наступну порцію відомостей при 

повторному прочитанні, <…> поводить себе як живий організм, що 

знаходиться у зворотному зв’язку з читачем і навчає цього читача» 

[115, с. 33]. Очевидно, що в музичному мистецтві варіативний потенціал 

авторського твору значно ширший. Оскільки, не оперуючи конкретними 

поняттями, впливаючи не тільки на логічні, але в першу чергу на образні 

структури мислення, музичний зміст виявляється набагато більш рухливим, у 

порівнянні з іншими мистецтвами.  

Таким чином, одна частина матеріальної складової виконавського 

мистецтва представлена текстом-кодом (термін В. Москаленка) авторського 

музичного твору. Друга ж частина є тим складним механізмом переведення 

розумової діяльності виконавця в рухові імпульси, що породжують звучання 

конкретного музичного інструменту. Зауважимо, що специфіка 

функціонування складових індивідуального стилю обумовлюється художнім 

мисленням музиканта-виконавця, що формує його «виконавську інтонацію» 

й, ширше – мову. 



55 

 

Цікаво, що, розмірковуючи про природу мистецтва, багато дослідників 

приходять до такої наукової дефініції, як мова. Так, С. Рапопорт пише про 

музичну мову як про частину наукового мислення, процес якого «може бути 

представлений як рух від поняття до знаку і від знаку до поняття. Перша 

частина цього процесу пов’язана з так званою символічною функцією. Її 

виконує мова» [172, c. 11]. Ю. Лотман також обирає поняття «мови» у якості 

базової дефініції в розкритті специфіки побутування художнього твору як 

системи, яка, з одного боку, відображає специфіку мислення автора, а з 

іншого − виступає основою процесу комунікації з читачем (у нашому 

випадку − музикантом-виконавцем). На підтвердження наведемо таку думку: 

«Усі форми музичного мислення здійснюються на базі музичної мови, що 

представляє собою систему стійких типів звукосполучень разом із правилами 

(нормами) їх вживання» (цит. за: [195, с. 62]). Ця теза відображає загальну 

картину побутування музичного мистецтва. Наприклад, можна говорити про 

музичну мову епохи Бароко, Класицизму, Романтизму (те, що Б. Асаф’єв 

визначав як «інтонаційний словник епохи»). Тож «той, хто говорить, 

використовує код (code) мови з метою висловлення своєї думки» [193, с. 52]. 

Ця мова формується на базі кількох факторів: особистості виконавця, його 

естетичних настанов та вподобань, і, звичайно, завдяки засвоєнню деяких 

норм музичної мови, «спільних» для певного історичного періоду. Знання та 

розуміння механізму дії цих норм дає виконавцю можливість 

«підключитися» до музичного твору та здійснити процес його 

реалізації − озвучування. С. Рапопорт пише про це так: «Письменник надає 

словам художньої організованості, щоб наповнити свій твір цим “підводним” 

багатством. Але і в такому стані природна мова залишається, перш за все, 

знаковою, строго кажучи − нехудожньою системою. Переведення в художню 

систему здійснює тут сам читач. Здійснює завдяки тому, що добре знає мову, 

засвоїв її як невід’ємну сторону соціально-історичного досвіду, оволодів нею 

разом із суспільними асоціативними фондами і в зв’язку з ними, 



56 

 

користувався цією мовою щодня в усіх своїх справах, а тому підключив її до 

безлічі “індивідуальних” асоціацій» [172, с. 42].  

Трактуючи цей текст із позиції виконавського мистецтва, розшифруємо 

його таким чином: виконавець «підключається» до системи музичної мови 

певного історичного періоду, точніше − до кількох таких історично 

сформованих систем. Це дає йому можливість дешифрувати смислові коди 

музичних творів різних епох. Разом з тим, у процесі життя та професійного 

навчання Виконавець формує власну музичну мову − індивідуальний 

виконавський стиль, який може бути трактований як «сформована 

виконавцем система музично-мовних ресурсів», що є «втіленням творчої 

особистості артиста у виконавському мистецтві і тому виявляється досить 

стабільною і впізнаваною» [203, с. 32]. Ця стабільність обумовлена тим 

фактом, що система музично-мовленнєвих ресурсів виконавця відображає 

його художнє мислення, засноване на гармонійному синтезі «духовного» та 

«матеріального». Підкреслимо, що згідно зі словником з естетики, художнє 

мислення − це «вищий рівень художньої свідомості», «вид духовної 

діяльності, спрямованої на створення, а також на сприйняття і розуміння 

творів мистецтва» [142]. Основна функція його − образне відображення світу 

в свідомості людини, тож, як вказує Г. Єлістратова, «найважливіша риса 

художньо-образного мислення − узагальнене відображення, в якому 

відбивається те, що найбільш глибоко впливає на думки й почуття людей, 

викликаючи в них певне суб’єктивне ставлення» [78]. Причому, на відміну 

від абстрактно-понятійної специфіки наукового мислення, художнє 

спирається на інтуїцію, уяву, емоції. Проте все ж воно не протистоїть, а 

доповнює наукове, формуючи у людини цілісну картину світу, адже 

«емоційно-образна сторона мислення є його постійним компонентом і <...> є 

у будь-якій практичній діяльності людини» [107, с. 29].  

При розгляді співвідношення між емоційно-образним компонентом 

музичної інформації та абстрактно-логічним Ю. Цагареллі приходить до 

висновку, що «подібний компонент музичного мислення в середньому має 
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у його структурі більшу вагу, ніж логічний. Разом з тим, не можна 

недооцінювати роль логічного аспекту змісту музики. Логіка форми, 

темпових співвідношень, динамічних та агогічних кульмінацій, структури 

музичного твору нерозривно взаємопов’язана з внутрішньою логікою його 

змісту і в єдності з емоційно-образним аспектом музики становить її 

сутність» [226, с. 64]. 

Зрозуміло, що створення музичних артефактів без раціональної основи 

неможливе, але ступінь її важливості у творчому методі кожного митця 

відрізняється, що дозволило фахівцю з психології художньої творчості 

Б. Мейлах запропонувати типологію художнього мислення, засновану на 

відмінностях творчого методу: 

1. художньо-аналітичний (де панує єдність ідеї та «образу») − 

реалістичний метод; 

2. суб’єктивно-експресивний (де емоції беруть гору над аналітичною 

складовою) − романтичний; 

3. раціоналістичний − класицистичний (де є переважання «ідеї» над 

«образом») [208]. 

Звісно ж, ці типи діють і при мисленні музикою, чия специфіка 

обумовлена інтонаційною природою і зв’язком із іншими формами розумової 

діяльності. Тому І. Котляревський писав, що необхідно враховувати зв’язок 

музичного мислення «з колом таких фундаментальних категорій 

філософського знання, як буття, свідомість, дійсність, пізнання та ін.» 

[107, с. 29]. 

Розумовий ланцюжок при вирішенні проблем, пов’язаних із 

композицією чи виконавством, обумовлений його інтонаційною сутністю. 

Тож виконавець мислить музикою від самого початку роботи над твором до 

моменту виступу на публіці і далі в процесі оцінювання зробленого (адже 

уявити музиканта без постановки певної мети, детальної розробки плану 

майбутньої роботи над твором, удосконалення свого грального апарату, а 

також аналізу своїх виступів неможливо). При цьому концепція виконавця 
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заснована на потребі до висловлення, передачі творчого імпульсу, на 

образній уяві. Не випадково Б. Яворський пише: «Обидва види інтонаційної 

мови музичної або словесної об’єктивують у часі, в звуковому матеріалі 

процес мислення людини <...>, джерелом такого процесу мислення, а отже, й 

інтонаційного мовного оформлення є життєвий вольовий імпульс» [244, 

с. 42].  

Природа музичного мислення привертала увагу багатьох дослідників, 

однак фраза, написана М. Арановським понад тридцять років тому: «навіть у 

фундаментальних роботах, присвячених музичному мисленню, даний 

феномен розглянуто недостатньо повно, а сенс і межі його застосування 

залишаються вельми розпливчастими», залишається, як і раніше, актуальною 

[11, с. 90]. На сьогодні запропоновано цілий ряд визначень поняття 

«музичного мислення». Одне з перших належить М. Михайлову, який 

вважав, що це «мислення музично-образними уявленнями, засвоєними 

пам’яттю за допомогою музично-інтонаційного слухового досвіду, 

результату повторних музичних сприйняттів» [130, с. 117]. У цьому 

М. Михайлов продовжує лінію, закладену Б. Асаф’євим, який стверджував, 

що успішність музичної діяльності «у значній мірі залежить від багатства 

асоціативних зв’язків, асоціативного фонду, що представляє собою систему 

образів попереднього досвіду, який відкладається у свідомості, тобто стає 

складовою музичної вистави, що визначає специфіку індивідуального 

мислення» [14, с. 67]. 

Таким чином, обидва вчених прямо чи опосередковано вказують на 

важливість фактора навчального середовища і необхідність формування 

музичного тезауруса слухових уявлень, обсяг яких демонструє розвиненість 

музичного мислення. Маркери такої розвиненості називає Г. Єлістратова: 

«обсяг музично-інтонаційного словника; загальний функціональний зв’язок 

усіх цих інтонацій, <...> розвинена уява й асоціативна сфера; високий ступінь 

оволодіння музично-художніми емоціями, а також емоційно-вольова 

регуляція» [78]. Подібного погляду дотримується й музикознавець Л. Дис, 
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що визначає «музичне мислення» як «реалізований в інтонуванні процес 

моделювання системи відносин суб’єкта до реальної дійсності» [77, с. 39].  

Більш містке за своєю суттю визначення знаходимо в роботі 

Ю. Холопова «Quo Vadis? Музичне мислення сьогодні» (197(5?)), який 

характеризує музичне мислення як «оперування музичними образами, згідно 

з логікою краси і зв’язування їх у музичні, звукові структури» [220]. Для нас 

важлива теза Ю. Холопова про те, що «звукові структури, в яких фіксується 

й реалізується музика, суть знаки людини, вони − не портрети-картини, але 

відображення, образи» [там само]. У цьому сенсі можна стверджувати, що 

визначення Ю. Холопова рівносильне і для композиторів, і для виконавців, у 

сфері впливу яких якраз і знаходяться динамічні, агогічні, тембральні, навіть 

звуковисотні характеристики музичного твору.  

Ми ж у роботі будемо спиратися на визначення музичного мислення, 

запропоноване В. Москаленком: «Музичне мислення − це оперування 

еталонними музично-інтонаційними уявленнями, призначене для вирішення 

конкретного творчого завдання» [135, с. 69], оскільки в ньому є вихід до 

сутнісної для музичного мистецтва дефініції − інтонації, яка, на думку 

Б. Асаф’єва, відображає всі три етапи розвитку музичної думки: «думка, 

інтонація, форми музики − усе в постійному зв’язку: думка, щоб стати 

звуковим вираженням, стає інтонацією, інтонується» [14, с. 211]. Тобто 

емоційний відгук музиканта-виконавця на інтонацію, глибоке розуміння її 

виразної суті − це і є початок зародження музичного мислення.  

У роботі мистецтвознавця С. Полозова розглянуто ланцюжок 

перетворень різноманітних первинних відчуттів людини «в чуттєве 

сприйняття, що характеризується злиттям різних відображених властивостей 

й утворенням із них деякої цілісності», яка в музиці здійснюється «за 

допомогою системи інтонаційних сполучень, що проектуються на ті чи інші 

форми музичних обертів, малюнків, а також складання музичного полотна» 

[164, с. 71]. «Перцептивні образи також стають інформаційними елементами, 

якими оперує музичне мислення», − вважає автор, − «але ці елементи вже 
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виступають складовими освіти, що включає в себе інтонаційні, ритмічні, 

гармонійні та інші властивості відбитого у свідомості музичного 

полотна»[164, c. 73]. Таким чином, С. Полозов робить висновок про важливу 

особливість музичного мислення, яка «полягає в тому, що світом, який 

чуттєво сприймається, тут є самі почуття, виражені через інтонаційні 

сполучення» [там само].  

Процес цього вираження сформулював В. Москаленко, стверджуючи, 

що «загальна структура роботи музичної думки вибудовується як 

послідовність із трьох ланок: інтонаційна модель 

(еталон)→інтонування→інтонація» [135, с. 68]. Уявляється, що наявна в 

запропонованій формулі інтонаційна модель, що розуміється як еталон – «це 

щось», що однаково розуміється великою групою людей, забезпечує важливу 

функцію музичного мислення − його комунікативність, з найбільшою 

очевидністю виявляється, на наш погляд, у практиці спільного, особливо 

дуетного, музикування.  

Слід зазначити, що дуетне музичне виконавство, його успішність 

визначається специфічними параметрами музичного мислення ансамблістів, 

оскільки одне із завдань ансамблевого виконавства – примирення і синтез 

індивідуальних інтонаційних концепцій: «Справжня наука і справжня музика 

вимагають однорідного розумового процесу, і відносно основних 

найглибших континуальних рівнів творчості артиста не можна знайти ніяких 

істотних відмінностей між наукою і мистецтвом...» (цит. за: [51, с. 220]). 

Зауважимо, що ансамблеве виконавство має ряд особливостей, що 

визначають формування спеціальних навичок. Для досягнення потрібного 

результату в ансамблевій музиці недостатньо тільки вільного володіння 

інструментом і досконалого знання своєї партії. Спільна гра − це створення 

загальної концепції твору. Отже, мислення виконавця-ансамбліста 

передбачає свідому відмову від солюючої функції і внутрішню готовність до 

об’єднання творчих зусиль для втілення варіативного потенціалу музичного 

твору. Звичайно, при цьому виникає ряд труднощів, пов’язаних із 
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відмінностями виконавських шкіл, стильових установок, життєвих вражень і, 

що найголовніше, внутрішнього світу й індивідуальних особливостей 

мислення музикантів.  

Здається, що готовність до ансамблевої гри може бути сформована вже 

на ранньому етапі підготовки музиканта. Коли дитина музикує в парі (хоч це 

акомпанемент, хоч дует), з урахуванням звучання іншої партії, це допомагає 

їй не просто отримати навички спільної гри, але розвинути ансамблеве 

мислення. Зауважимо, що є певні розбіжності у підготовці музикантів-

виконавців, обумовлені музичною органологією. Існує думка, що є 

спеціальності, більш схильні до ансамблевого виконавства, а є інші, де 

навчальний процес спрямований виключно на підготовку соліста. Так, для 

початківців-піаністів гра в ансамблі, як правило, не є нормою, що розвиває в 

них переважно якості соліста: звичку йти за власною волею і своїм 

розумінням твору, не рахуватися з творчими ідеями партнера й 

особливостями його інструменту. Хоча, з іншого боку, специфіка 

фортепіанної фактури і її запис обумовлює готовність піаністів до 

сприйняття й відтворення партитур. Можливо, тому багато піаністів рано чи 

пізно починають займатися диригентською діяльністю (згадаймо 

С. Рахманінова, Д. Баренбойма, М. Плетньова, М. Аркадьєва). 

У класах же оркестрових інструментів ситуація діаметрально 

протилежна. З самого дитинства скрипалі, флейтисти (або інші представники 

спеціальності «оркестрові інструменти») грають у супроводі фортепіано, що 

формує в майбутніх музикантів здатність до сприйняття та передчуття 

тембрових особливостей іншого інструменту, гнучкість у втіленні творчих 

ідей тощо. 

Як зазначає А. Готліб, «досягти необхідного взаєморозуміння 

музиканту-ансамблісту допомагає дуже розвинена мова музичних символів і 

тонка градація виразних нюансів» [69, с. 6]. Чи це згода, протистояння, 

суперечка або сумнів − усе це безпосередньо різні види музичного 
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спілкування, яке дає можливість двом, іноді абсолютно різним, яскравим 

особистостям створити єдиний переконливий музичний образ.  

Отже, існують специфічні навички, які набуваються тільки з досвідом 

тривалої роботи в ансамблі. Це взаєморозуміння і згода, гнучкість і вміння 

пристосуватися до звучання іншого за тембром і манерою звуковидобування 

інструменту, навички творчого спілкування, при якому утворюється нитка, 

що дозволяє в процесі виконання зв’язати дві особистості в єдине ціле, 

створити у слухача відчуття безпосереднього творчого діалогу. Крім того, 

необхідно враховувати, що готовність або навіть потреба у співтворчості 

може бути однією з рис творчої особистості, спонукаючи її до камерного 

(дуетного) музикування. 

Багато музикантів протягом життя успішно поєднують дві сценічні 

іпостасі − соліста й ансамбліста, але іноді буває навіть так, що з часом потяг 

до спілкування з колегами за допомогою музики відсуває на другий план 

лідерські якості соліста. Так, М. Аргерих, піаністка-віртуоз світового 

значення, в самому розквіті сольної кар’єри вирішила працювати переважно 

в камерному жанрі. Більш того, цей факт «ніяк не позначився на якості її 

виконання. Робота в “ансамблі” була для Аргерих дуже плідною» [118]. 

Тож, хоча структура музичного мислення залежить від індивідуальних 

якостей музиканта, а тому є величиною постійною, однак, підпадаючи під 

вплив як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, вона також може змінюватися, 

що створює «передумови для розвитку музичного мислення, виділяючи 

стадії його стабільного і мобільного стану» [164, с. 74]. 

Вивчення комунікативної і консолідаційної соціальних функцій 

камерного музичного ансамблю неминуче тягне за собою розгляд взаємодії 

учасників, їхні ролі у створенні єдиного художнього цілого, представленого 

на розсуд публіки. У цьому плані аналіз мислення та специфіки системи 

виконавських засобів особистостей, що вступають у музичне 

співробітництво, має першорядне значення, адже не всі солісти-виконавці 

здатні до ансамблевого спілкування. Таким чином, безсумнівно цікавими є 
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питання, пов’язані з вивченням параметрів індивідуального виконавського 

стилю музикантів, що утворюють колектив камерного ансамблю. 

Дослідженню виконавських стилів і самому поняттю «музичний стиль» 

присвячено до теперішнього часу чимало робіт. Однак, незважаючи на 

стабільний інтерес до цієї тематики, її актуальність на сьогодні не вичерпано. 

Адже зберігаючи свою цілісність, виконавський стиль зазнає змін, 

пов’язаних, у тому числі, із впливом складових системи музичної культури. 

Особливо в цьому плані нам цікавий досвід спільного дуетного музикування, 

коли зустрічаються двоє музикантів із різною виконавською школою, 

світоглядом, музичними вподобаннями. 

Визначення «музичний стиль» є складовою частиною поняття 

«художній стиль», але тим не менш, має свої характерні риси. Так, 

наприклад, художній стиль або стиль у мистецтві, який визначається у 

«Філософському словнику» як «історично сформована спільність образної 

системи, засобів і прийомів художньої виразності, обумовлена єдністю 

ідейно-історичного змісту» [212, стб. 326], розширюється при визначенні 

музичного стилю. При цьому, в музичному мистецтві визначення «стиль»
1
 

сформувалося досить пізно. І хоча перші згадки, пов’язані зі стилістикою 

літургійних піснеспівів, зустрічаються вже в працях епохи Відродження, у 

науковому дискурсі проблема стилю як відображення індивідуального 

світовідчуття почала розроблятися тільки в ХХ столітті. При цьому протягом 

тривалого часу музикознавці в основному приділяли увагу композиторським 

стилям
2
, детально розглядаючи художню структуру їхніх творів, систему 

виразних засобів, ідейну та емоційну спрямованість, національний колорит. 

Наведемо кілька визначень. «Стиль у музиці, як і в усіх інших видах 

мистецтв, − це вищий вид художньої єдності», − писав С. Скрєбков 

[187, с. 10]. Більш розширене розуміння подає Є. Назайкінський: «Музичний 

стиль − це відмінна якість музичних творінь, що входять до тієї чи іншої 

                                                 
1
Стиль музичний − термін у музикознавстві, який характеризує систему засобів виразності, що служить 

втіленню того чи іншого ідейно-образного змісту [229, 281-289]. 
2
 Наприклад, К. Царьова «До проблеми стилю Й. Брамса», А. Сєров «Бетховен і три його стилі» та ін. 
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конкретної генетичної спільності (спадщина композитора, школи, напрямки, 

епохи, народу тощо), яке дозволяє безпосередньо відчувати, пізнавати, 

визначати їхній генезис і проявляється в сукупності всіх без винятку 

властивостей музики, що сприймається, об’єднаних у цілісну систему 

навколо комплексу відмінних характерних ознак» [143, с. 20].  

Зв’язок музичного стилю і музичного мислення підкреслював 

Л. Мазель: «Музичний стиль − це система музичного мислення, ідейно-

художніх концепцій, образів і засобів їх утілення, що виникає на певному 

соціально-історичному ґрунті та пов’язана з певним світоглядом <...>, до 

поняття стилю входять і зміст, і засоби музики. Входить змістовна система 

засобів» [117, с. 68]. У цьому ж ключі бачиться й визначення М. Михайлова: 

«Стиль у музиці − цілісність організованих елементів музичної мови, 

обумовлена єдністю системи музичного мислення як особливого виду 

художнього мислення» [130, с. 117]. На думку В. Москаленка, це визначення 

охоплює не тільки соціально масштабні та “колективні” музичні стилі 

(історичний, національний стилі, стиль творчого напрямку, школи), але й, що 

для нас найважливіше, індивідуальний музичний стиль [135, с. 230]. 

Зрозуміло, що вивчення виконавських стилів виявилося ще більш 

складним процесом в основному тому, що, на відміну від композиторської 

творчості, вони довгий час (фактично, до винаходу якісної 

звукозаписувальної техніки) не мали матеріальної фіксації, що дозволяє хоча 

б частково виключити суб’єктивний відтінок судження того, хто аналізує. 

Проте, питання, викликані розумінням специфіки виконавського прочитання 

творів композитора, виникають уже в XIX столітті.  

У різні історичні періоди музиканти-практики (найчастіше педагоги й 

теоретики фортепіанного мистецтва) на підставі наявності специфічних рис 

виконання окремих музикантів пропонували авторські класифікації 

індивідуальних виконавських стилів. Одна з перших спроб внести ясність у 
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це питання належить Карлу Черні
1
. У цей час практика виконання музичних 

творів їх авторами, що існувала до другої половини XIX століття, почала 

поступатися новій традиції, що була викликана розмежуванням творчості 

композитора і виконавця. Універсальні музиканти, які б займались 

композицією, імпровізували та володіли кількома інструментами, поступово 

ставали рідкістю. Їм на зміну прийшли віртуози, які блискуче володіли 

кожний своїм інструментом: органом, фортепіано або скрипкою. З їх появою 

вперше виникла проблема відповідності задуму композитора і його реалізації 

виконавцем, яка спричинила необхідність навчання музикантів 

виконавському мистецтву гри на певних інструментах.  

Але, як зазначає І. Сухленко, для наукового оформлення життєвих і 

професійних спостережень знадобилося ще майже сто років, причому звертав 

на себе увагу той факт, що в основу класифікацій багато музикантів поклали 

теорію двоїстості культури Ф. Ніцше, яка відображатиме боротьбу двох 

начал: спрямованість на породження порядку і гармонії (Аполлон) або 

темряви та хаосу з надлишком сили (Діоніс). Відзначимо в цьому плані поділ 

французького композитора, органіста й диригента Венсана д’Енді музики на 

«музику настрою» (приклад − Ф. Шопен) і «музику архітектурну» (Й. С. Бах) 

(цит. за: [203, с. 84]).  

Дослідниця зауважує, що перша наукова концепція, в якій проблема 

індивідуального виконавського стилю розглядається з двох позицій − 

філософсько-культурологічної та фізіолого-психологічної, − належить 

відомому фортепіанному педагогу Карлу Адольфу Мартінсену. На його 

думку, можливий «розподіл за типами, який історія музики застосовує як 

підрозділ, де стилі творчості, що в останнє століття змінюють один одного в 

часі, взяті в історичній часовій послідовності: класика, романтика, 

імпресіонізм, експресіонізм» [119, с. 91]. Залишаючи при подальших 

                                                 
1
Уперше типологічні особливості виконавства піаністів було розглянуто в його роботі «Повна теоретична та 

практична фортепіанна школа» (1846 р.), в якій виділено «шість різних засобів виконання та стільки ж 

важливіших шкіл» за манерою виконання великих музикантів, починаючи з М. Клементі та закінчуючи 

Ф. Лістом та Ф. Шопеном [203, с. 16]. 



66 

 

міркуваннях «для інтуїтивного упорядкування піаністського мистецтва» <...> 

такі три типи звукотворчої волі: класичний, романтичний і 

експресіоністський», К. Мартінсен, проте, звертає увагу на те, що «просте 

перенесення позначення стилів творчості на типи виконавства спричинило б 

за собою відомі ускладнення» [119, с. 92]. Ідеться про «розмежування 

нинішніх різновидів виконавства, що існують одночасно, і напрямків у 

творчості, що змінюють один одного в часі» [119, с. 91]. Дійсно, піаніст, що 

характеризується класичним стилем виконання, може мати у своєму 

репертуарі твори романтиків, а романтик-виконавець може обійтися без 

«класичних» творів. Виправлення цієї ситуації К. Мартінсен бачить у 

введенні нових позначень «для виконавських типів звукотворчої волі» 

[119, с. 94].  

Для класичних основних сил виконання пропонується позначення: 

статична звукотворча воля, бо внутрішній спокій, зважування та 

відмірювання майже за законами статики є сутністю основної сили душі 

класичного складу. Для романтичних основних сил виконання пропонується 

позначення: екстатична звукотворча воля. Бо підривання статичних законів 

мріями і захопленням, яким займається суб’єкт, є сутністю основної сили 

душі романтичного складу. Для експресіоністів основних сил виконання 

пропонується позначення: експансивна звукотворча воля. Бо устремління від 

об’єкта і суб’єкта до законів всесвіту є сутністю основної сили душі 

експресіоністського складу» [там само]. 

Незважаючи на те, що класифікацію виконавських типів 

К. Мартінсеном було розроблено на підставі аналізу творчості великих 

піаністів (Ганса фон Бюлова, А. Рубінштейна, Ф. Бузоні, Е. Зауера, 

І. Падеревського, братів Теодора й Адольфа Куллак та інших), основні типи 

(класичний і романтичний) використовуються в даний час для 

характеристики всіх музикантів-виконавців. На думку І. Сухленко, в цій 

характеристиці «є два опорних моменти, які роблять її актуальною і 

сьогодні...», а саме: «закріплення за виконавською творчістю статусу 
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духовно-практичної діяльності», а також «визначення техніки виконання як 

вторинного елементу виконавської творчості, що розвивається індивідуально 

і пов’язаний із “демонією її власного переживання”» (цит. за: [203, с. 20-21]). 

Пропонуючи свій підхід щодо класифікації виконавських стилів, 

К. Царьова вказує на труднощі дослідницької роботи, адже виконавська 

«інтерпретація спирається не тільки на об’єктивні дані раз і назавжди 

зафіксованого нотного тексту, <...> у виконавському мистецтві також 

поєднуються індивідуальний стиль музиканта і панівні стильові тенденції 

епохи; інтерпретація того чи іншого твору залежить від естетичних ідеалів, 

світогляду та світовідчуття художника» [229, с. 288]. Дослідниця пропонує 

таке визначення: «Індивідуальний виконавський стиль − характерна для 

даного виконавця сукупність виразних виконавських засобів, особливість 

звуковидобування, неповторність манери гри на тому чи іншому музичному 

інструменті, що забезпечує більш-менш успішне оформлення звукового 

результату» [229, с. 281]. 

Розвиток психології в кінці ХІХ − на початку ХХ ст. привів до 

можливості застосування її досягнень у галузі музикознавства і, зокрема, до 

появи нових поглядів на проблеми музичного стилю. Так, у музичному 

словнику Гроува [139] при розгляді виконавських стилів за основу береться 

класифікація видів темпераменту людини, що дає можливість виділити 

раціоналістичний, емоційний та інтелектуальний тип музиканта-виконавця. 

Очевидно, що всередині кожного типу існує досить багата палітра якостей 

виконавця, не останнє місце в якій посідає розв’язання стильових завдань 

інтерпретації твору. Полярні точки цієї палітри позначено, наприклад, 

відомим висловом Г. Нейгауза: «Я!!! граю Шопена − я граю Шопена!!!» 

[148]. 

Серед дослідників ХХ століття відзначимо роботи Д. Рабіновича, який 

зробив великий внесок у розвиток виконавського музикознавства. У них 

автор намагається дати читачеві уявлення про «багатогранні перетворення, 

що мають місце в самому музичному виконавстві і в науці про нього» 
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[170, с. 4]. Як і його попередники, Д. Рабінович, аналізуючи еволюцію 

виконавського стилю, визначаючи його домінантні риси, а також 

багатоликість факторів, що становлять сутність творчого індивідуума-

музиканта, спирається на вивчення діяльності відомих піаністів свого часу. 

Розвивають розглянуту концепцію і сучасні дослідження. Наприклад, 

Н. Черноскутова, характеризуючи класичний стиль виконання, відзначає 

наявність у музикантів особливої уваги до точності відтворення тексту, 

метричної строгості і чіткості, виразного позначення складних елементів у 

такті: «Об’єктивна логіка визначає у виконавця класичного типу місце і 

значення кожної деталі, суворо диктує єдність темпу, виключає будь-який 

суб’єктивізм прочитання тексту» [234, с. 238]. Яскравим прикладом такої 

характеристики стилю виконання можна вважати А. Б. Мікеланджелі (1920–

1995). 

Представники ж романтичного стилю, на думку Н. Черноскутової, 

«виходять не з нотних знаків, а з образних асоціацій, народжених текстом; не 

з конструктивних деталей, а з поетичної картини <...>. Краса окремого 

звучання, краса і зворушливість окремого епізоду, переважання 

суб’єктивного над об’єктивним, емоційного над раціональним, загального 

над приватним породжує нерідко деяку “ескізність” виконання» [234, с. 238]. 

Н. Черноскутова також стверджує, що при цьому «артист має володіти 

дійсно яскравою індивідуальністю, непересічною, стихійною творчою силою, 

інакше виконання в “романтичному” стилі приховує в собі небезпеку 

дилетантизму» [там само]. 

Згадаємо про творчість Генрика Венявського (1835–1880), який 

вважається одним із найвидатніших представників романтичного напряму 

скрипкового мистецтва. Стиль Г. Венявського, «безпосередньо пов’язаний із 

романтизмом першої половини XIX століття» [167, с. 75], ніби завершував 

епоху Н. Паганіні у сфері скрипкового мистецтва. «Найменше у виконанні 

Венявського помічається віртуозність, “ефекти” технічного порядку, 

найбільше − емоційна одухотвореність, романтичний лад почуттів» [там 
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само]. Л. Раабен наводить відгук, надрукований у «Музичному і 

театральному віснику» за 1860 рік і присвячений мистецтву Г. Венявського: 

«кипить той священний вогонь, який мимоволі захоплює вас, то хвилюючи, 

то вражаючи всі ваші почуття, то ніби ніжно пестять ваш слух» [там само]. 

Хоча попри те, що Г. Венявському не завжди вдавалося виконання класичних 

творів, у його репертуарі з’явилися і твори Й. С. Баха, Л. ван Бетховена, 

особливо він любив «Крейцерову сонату».  

Лірико-інтелектуальний стиль, на думку Н. Черноскутової, «заперечує 

романтичну приблизність і класичну педантичність, статистичну 

об’єктивність та екстатичний суб’єктивізм» [234, с. 238], і займає, отже, 

проміжне положення між розглянутими вище стилями. Результатом роботи 

«художньої уяви, що спирається на знання», є виконавський стиль такого 

видатного піаніста, як Святослав Ріхтер. «В історії музичного 

виконавства, − писав В. Дельсон, − не так легко знайти приклади такого 

інтенсивного розвитку в одному художнику інтелектуального та емоційного 

начала, яскравості та глибини, артистичності й майстерності, бездоганного 

смаку і віртуозного блиску» [75, с. 121]. 

Серед вітчизняних дослідників категорії індивідуального стилю 

музиканта-виконавця назвемо О. Катрич [96]. У її дисертації запропоновано 

концепційне дослідження феномену музично-виконавського стилю, вирішено 

завдання формування понятійно-категоріального апарату музично-

виконавської стилетворчості та створення методики дослідження 

індивідуального стилю музиканта-виконавця. Зокрема, в роботі О. Катрич 

введено поняття «музично-виконавської стильової концентричності» як 

системи музично-виконавської стилетворчості; конкретизовано значення 

категорій «одиничного», «особливого» і «загального» в контексті стилю 

музиканта-виконавця; створено класифікаційну систему явищ музично-

виконавської інтерпретації, в основу якої покладено музично-стильовий 

принцип. Введення поняття «музично-виконавського архетипу» як найбільш 

загального поняття музично-виконавського мислення дозволило дослідниці 
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дати визначення двох основних музично-виконавських архетипів: 

«аполонічного» та «діонісійського». Однак запропонована в наведеній роботі 

досить повна методика дослідження індивідуального стилю музиканта-

виконавця потребує доповнень, коли мова йде про ансамблеве виконання.  

Незважаючи на деякі відмінності в розглянутих вище класифікаціях 

виконавських стилів, у них простежується певна спільність – усі вони 

базуються на дослідженні фортепіанного мистецтва. А от науковці, які 

цікавляться творчістю видатних скрипалів, поки ще не мають можливості 

обирати серед декількох типологій виконавського стилю. Мабуть, це можна 

пояснити специфікою інструменту, адже відомо, що звуки скрипки найбільш 

повно наближені до звучання голосу людини, і, як у жодного іншого 

інструменту, здатні передавати стан її душі. Таким чином, можна зробити 

висновок про те, що багата палітра людських почуттів не дає можливість 

провести різке розмежування між виконавчими стилями скрипалів, 

характеризуючи їх як романтичний чи класичний, зважаючи на 

багатогранність тембрових відтінків і багатства звукових якостей 

інструменту.  

Одним із доказів вищенаведеного висновку може служити 

виконавський стиль скрипаля зі світовим ім’ям Давида Ойстраха. Здавалося 

б, його стиль із повним правом можна віднести до класичного типу, адже про 

це говорить його вміння розібратися в самій суті музичного твору, здатність 

знайти той «унікальний “звуковий фон”, ту якість звуку, які в найбільшій 

мірі будуть збігатися з емоційним змістом музики» [141]; увага до композиції 

твору, його музичної форми. Тобто Д. Ойстрах завжди мав чітке уявлення 

про задум і зміст твору, обмірковував його до найдрібніших деталей, 

ретельно й точно обирав засоби виразності, утворюючи єдину художню 

форму. За словами самого виконавця, «свобода виконання − наслідок 

величезної творчої роботи, пізнання необхідності обмежити свої “думки” і 

привести їх до узгодження з ідеєю творця музики. В обмеженні пізнається 

майстер» [там само]. Однак співучий тон його звучання, унікальна 
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властивість пластичності виконання, пов’язані з глибоким ліризмом 

скрипаля, що поєднується з мужнім началом, свідчать про його тонку і 

вразливу натуру, що більше характеризує романтичний або лірико-

інтелектуальний виконавський стиль.  

Дуже важливими видаються також роботи, в яких виконавський стиль 

розглядається з погляду психології. Так, Ю. Цагареллі пропонує ввести 

поняття «виконавський стиль діяльності», як такої, що відображає як 

психологічну (розумову, емоційну, вольову) складову виконавського 

процесу, так і фізіологічну, тобто механіку ігрових рухів [226]. Розглядаючи 

виконавську техніку як «найбільш раціональні способи виконання рухових 

дій», Ю. Цагареллі пропонує «розрізняти основу техніки й деталі. Основу 

техніки становлять рухи, які відображають відмінні риси гри на різних 

музичних інструментах. Деталі техніки становлять рухи, що виконуються з 

варіаціями» [226, с. 73]. Сама «структура виконавської техніки включає в 

себе: м’язову силу, витривалість, швидкість рухів, міжм’язову координацію, 

сенсомоторну координацію і рухову пам’ять» [там само, с. 204]. Таким 

чином, в основі індивідуального стилю лежить індивідуалізація техніки, 

безумовно обумовленої особистою інтонацією.  

Одним із найважливіших факторів творчого стилю виконавця, 

особливо для ансамблевого виконавства, є фактор надійності в концертному 

житті. Психолог Ю. Цагареллі позначає як критерій надійності 

безпомилковість виконання, яка, в свою чергу, складається з таких 

компонентів: «саморегуляція, стійкість, стабільність і підготовленість». Базу 

цих компонентів утворюють самооцінка, самоконтроль, самокорекція і 

самоналаштування (психологічна готовність); емоційна стійкість, стійкість 

уваги і самоналаштування, а також «загальнопрофесійна підготовленість і 

готовність концертної програми» [там само, с. 12]. Очевидно, що відсутність 

такого чинника хоча б у одного партнера може звести нанівець результати 

спільної підготовки до концерту.  
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Представивши індивідуальний стиль кожного учасника камерного 

ансамблю як своєрідну модель, ми можемо виявити наявність стабільних і 

мобільних компонентів, на що вказують багато дослідників. Так, у роботі 

«Виконавець і стиль» Д. Рабінович зазначає, що у «виконавському акті 

завжди присутні два протилежних начала. З одного боку, будь-яке виконання 

за своєю природою одиничне, одноразове. Воно щоразу залежить від 

сплетіння незліченних, в свою чергу, одиничних, одноразово діючих 

факторів − як внутрішніх, де вирішальну роль відіграють сьогоднішнє 

спільне самопочуття концертанта, ступінь психічної зібраності, настрій, 

творчий підйом − “натхнення”, так і зовнішніх, <...> наприклад, чисельність 

аудиторії, її одномоментні реакції або просто якість інструменту» 

[170, с. 105]. 

Однак «більш потужними, ніж тимчасові, − на думку 

Рабіновича, виявляються чинники постійні, і серед них: індивідуальність 

артиста, його творча особистість, його стильова спрямованість, притаманна 

йому манера, особлива “виконавська інтонація”» [там само].  

Продовжуючи лінію, закладену Д. Рабіновичем, О. Катрич вводить у 

науковий обіг «поняття “інтонаційної ідеї музично-виконавського стилю” 

(особливе), “інтонаційного середовища музично-виконавського стилю” 

(загальне), “лірічного героя музиканта-виконавця” (одиночне) <...>; у ракурсі 

практичного аналізу індивідуального стилю музиканта-виконавця поетапна 

конкретизація “загального”, “одиночного” та “особливого” використовується 

як відповідний етап накопичення інформації про об’єкт дослідження» 

[96, с. 6]. 

Наведемо також розроблені І. Сухленко варіанти домінування жанрово-

творчих засад у типах виконавських стилів за такою схемою: 

– моторність – драма − віртуозний тип; 

– моторність − лірика − романтичний тип; 

– декламаційність − епос − інтелектуальний тип; 

– декламаційність − драма − раціональний тип; 
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– пісенність − лірика/епос − емоційний тип [204]. 

Таким чином, бачимо, що інтонація, як емоційний (та й руховий) спосіб 

вираження музичного змісту виявляється тією стрижневою основою, котра 

забезпечує збереження та впізнаваність індивідуального виконавського 

стилю. Перш ніж аналізувати інші параметри виконавського стилю з погляду 

їх стабільності та мобільності, розглянемо ці параметри, простежуючи їх у 

процесі формування та розвитку музиканта-виконавця. 

Розібратись у цьому питанні допомагають психологічні та соціологічні 

дослідження. Зокрема, у роботі Ю. Цагареллі [226] пропонується 

систематизувати компоненти професійної майстерності музиканта-виконавця 

за такими чотирма блоками: 

– музично-виконавська спрямованість (любов до музики, потреба 

сценічного самовираження); 

– знання (загальні та спеціалізовані музичні); 

– уміння (комунікативні, гностичні та рухові); 

– професійно-важливі якості (сприйняття, пам’ять, мислення, уява, 

емоції, мотивація, увага, психомоторика тощо) [226, с. 8]. 

Особливо акцентуємо в контексті нашої роботи висновок автора про 

необхідність розвитку комунікативних умінь для музикантів-виконавців, що 

обумовлено «самою специфікою професії артиста. По-перше, кожен 

музикант більшою чи меншою мірою є ансамблістом чи оркестрантом» 

[226, с. 8]. По-друге, «комунікативні вміння необхідні музиканту-виконавцю, 

як артисту, що спілкується з публікою в процесі концертного виконання» 

[там само, с. 11]. 

При цьому важливим видається зауваження автора про те, що, на 

відміну від усіх видів музичної діяльності, що мають спільний компонент 

(«творче сприйняття музики, що включає у себе її перцепцію та переробку 

для створення уявного музичного образу»), музично-виконавська діяльність 

«має більш спеціальний характер та забезпечується спеціальними − 

безпосередньо виконавськими персонально-важливими якостями: 
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виконавською технікою, надійністю в концертному виступі та артистизмом» 

[там само]. 

Аналіз основних компонентів професійної майстерності музиканта-

виконавця дозволяють нам виявити природні та набуті параметри 

індивідуального виконавського стилю. До природних ми відносимо: 

– фізіологічні дані (будова тіла, зокрема, довжина кисті, гнучкість 

пальців, розвиток вестибулярного апарату, здатність до координації 

тощо); 

– психофізіологічні особливості (властивості нервової системи, 

темперамент, співвідношення абстрактно-логічного та емоційно-

образного компонентів мислення, спрямованість особистості, 

акцентуація характеру, установки); 

– музичні задатки (слух, ритмічна здатність, емоційна чуйність до 

музики). 

Набутими (розвиненими у процесі навчання та концертної діяльності) 

параметрами індивідуального виконавського стилю можуть бути названі: 

– фізичний, інтелектуальний та емоційний розвиток (пам’ять логічна, 

емоційна, музична, рухова; витривалість, музичне мислення, здатність 

до самооцінки, самоконтролю, емоційна стабільність, стійкість уваги, 

здатність до емпатії тощо); 

– загальна та спеціальна культура (загальноосвітні, музично-історичні, 

музично-теоретичні, психологічні знання); 

– професійні вміння та навички (технічне оснащення, вміння працювати 

з музичним текстом, навички формобудування); 

– артистизм як комунікативна здатність. 

Таким чином, можливості музиканта, що обумовлюють його успішну 

виконавську діяльність, є як потенційними (природними), так і здатними до 

розвитку (набутими). До того ж, спираючись на думку Ю. Цагареллі, 

фактори, що впливають на розвиток особистості музиканта-виконавця, 

можна умовно поділити на дві великі групи: 
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– внутрішні – біологічні, духовно-інтелектуальні;  

– зовнішні – соціальне середовище, життєвий досвід, досвід концертного 

виконавства, композиторський стиль. 

Зазначимо, однак, що набуті параметри індивідуального виконавського 

стилю можуть настільки гармонійно вписатись у його структуру, що мало-

помалу займуть рівне за значущістю місце з його вродженими якостями. І 

навпаки, частина вроджених якостей може під впливом внутрішніх факторів 

(віку) та зовнішніх (умов концертування, репертуару) суттєво змінитися, що 

дає підставу дослідникам декларувати зміну стильового вектору творчості 

конкретного виконавця. Так це було, наприклад, із піаністами Е. Гілєльсом 

або Г. Соколовим, які на початку сольної кар’єри у рецензіях критиків 

оцінювалися виключно з позиції віртуозного напрямку в мистецтві. Звісно, 

ми говоримо про те, що під впливом віку музиканта та з розумінням еволюції 

його стилю основи творчого мислення стають більш ясними. Але разом із 

тим, не можна зовсім заперечувати той факт, що художні настанови 

виконавця можуть змінитися докорінно, як, наприклад, це сталось у 

творчості піаніста Ф. Бузоні (1866–1924). 

Тож до параметрів стабільності, котрі є основою моделі 

індивідуального виконавського стилю, ми відносимо такі характеристики 

виконавця, які є або вродженими, або набутими в ранньому дитинстві під час 

музичного, естетичного та художнього виховання. Саме вони становлять 

базу, каркас виконавської діяльності, забезпечують цілісність музичного 

твору.  

Тож, до параметрів стабільності виконавського стилю пропонується 

віднести (див.: Додаток В): 

– психофізичні дані (темперамент, витривалість, стресостійкість та ін.), 

що впливають на надзавдання виконавського стилю − вражати, 

висловлювати, переконувати, осягати (за Д. Рабіновичем), його 

комунікативну спрямованість (соліст або ансамбліст), креативність;  
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– виконавську школу, яка визначає «звуковий образ інструменту» і через 

нього − технічний та художній компоненти виконання; 

– виконавський тип (раціональний, емоційний, інтелектуальний, 

віртуозний), що виявляється через «генеральну інтонацію» і принципи 

формоутворення; 

– художні настанови, які засновано на індивідуально-особистісному 

началі та які впливають на вибір репертуару й умови виконання. 

Однак зазначимо, що з віком, зміною ціннісних орієнтирів, а також під 

впливом особливостей протікання творчої діяльності виконавця деякі риси 

індивідуального виконавського стилю можуть трансформуватися. Це може 

бути також обумовлено, наприклад, процесом концертної діяльності та 

камерним виконавством. Подібні зміни пропонується віднести до 

параметрів мобільності:  

– здатність до корегування надзавдання;  

– комунікативний тип та здатність до творчої синергії;  

– креативне усвідомлення «звукового образу інструменту» в його впливі 

на акустичний аспект виконавської техніки.  

Необхідно підкреслити, що запропонована градація є досить умовною, 

але, на нашу думку, саме здатність деяких параметрів індивідуального 

виконавського стилю трансформуватися під впливом зовнішньої дії дозволяє 

музикантам сформувати специфічний простір камерного музикування.  

Так, наприклад, взаємна обумовленість новаторського і традиційного у 

виконавському стилі Г. Гульда може бути трактована як його стабільна риса, 

яка обумовить принцип роботи з музичним твором композитора: «У методі 

Гульда сучасність розкривається через звернення до минулого або, 

навпаки, − пізнання минулого виступає як самопізнання» [108]. Ця стабільна 

риса виявляється основним двигуном варіантного мислення піаніста, тим, що 

забезпечує новизну його виконавських концепцій. З огляду на схильність 

Г. Гульда до зіставлення контрастних прочитань одного й того ж музичного 

твору, можна припустити, що це спричиняло «свідомі варіації 

http://www.dissercat.com/content/glen-guld-i-problemy-ispolnitelskogo-stilya-xx-veka
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індивідуального стилю піаніста» [там само], які залежать від стилістики 

виконуваного твору, що може бути важливим компонентом при виконанні 

камерної музики.  

Інший приклад − Давид Ойстрах, виконавський стиль якого 

характеризується філософською глибиною, пластичністю, високою звуковою 

і штриховою культурою, досконалим володінням виражальними 

можливостями інструменту, а також тонким відчуттям різних стильових 

напрямків. Усі ці якості можна віднести до параметрів стабільності 

виконавського стилю скрипаля, але під час роботи в камерному ансамблі ці 

параметри в достатній мірі змінювалися, особливо якщо говорити про 

звуковий образ інструмента. Якщо в «сольному» виконавстві Д. Ойстрах, 

зрозуміло, використовував традиційну скрипкову штрихову палітру, то при 

музикуванні в дуеті він майстерно наближав деякі скрипкові штрихи до 

фортепіанних із метою досягнення максимальної звукової єдності. 

Прикладом того, наскільки важливі параметри мобільності індивідуального 

виконавського стилю Д. Ойстраха у створенні концепції камерного 

музичного твору, є спільна з Л. Оборіним редакція Десяти сонат для 

фортепіано та скрипки Л. ван Бетховена [27]. Музиканти ретельно 

опрацювали музичний матеріал сонат, коригуючи й уточнюючи аплікатурні, 

штрихові та динамічні позначення. Результатом подібної комунікації, тобто 

взаємодії мобільних параметрів виконавського стилю обох виконавців стала 

редакція, в якій протилежні за акустичними характеристиками інструменти 

звучать, як єдине ціле. Таким чином, можна стверджувати, що однією з 

найважливіших умов успішності камерного ансамблю є збіг параметрів 

мобільності обох індивідуальних стилів учасників. Це збіг, який дозволяє 

партнерам не тільки добре пристосуватися один до одного, але й створити 

єдиний звуковий простір, що транслюватиме слухачам і задум композитора, 

й художню концепцію виконавців.  

Відзначимо, що у виконавській діяльності кожного музиканта можна 

виявити періоди, в яких характеристики його індивідуального виконавського 
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стилю залишаються відносно стабільними, щоб через якийсь час плавно або 

стрибкоподібно змінитися під впливом життєвих обставин, досвіду гри з 

іншими виконавцями, виступами в нових умовах. При цьому мобільність 

параметрів виконавського стилю, яка настільки характерна для учасників 

камерних ансамблів, також має свої градації. Одні музиканти при будь-яких 

обставинах залишаються «вірними собі» (яскравий приклад − Г. Гульд, 

В. Горовиць), і тоді мова йде лише про дотримання ансамблевої культури. 

Багато видатних музикантів узагалі уникають таких форм музикування, що 

може бути пояснено, перш за все, наявністю потужних лідерських їх якостей, 

однак і вони схильні до природних модифікацій індивідуального 

виконавського стилю. З тією лише різницею, що ці зміни не викликані 

прагненням до створення іншого – спільного звукового цілого.  

Разом з тим, чимало музикантів-солістів (наприклад, М. Аргерих, 

М. Луганський, В. Рєпін, Г. Кремер) мають такі психологічні та художні 

настанови
1
, які дозволяють їм легко і навіть із задоволенням 

«підлаштовуватися» під нові умови музикування. Це не скасовує тих базових 

параметрів, які визначають специфіку їхнього стилю, але частково згладжує 

їх характерність. У такому випадку при ансамблевому виконанні (особливо 

дуетному) легше досягається єдність звучання.  

Найцікавіше й одночасно найскладніше починається, на наш погляд, у 

момент об’єднання двох індивідуальних виконавських стилів − різних 

музичних мислень і мов, і народження на їх основі третього – типу або навіть 

стилю конкретного дуету. Однак такого роду дослідження пов’язане з 

чималими труднощами, зумовленими, в тому числі, і рухомістю параметрів 

мобільності стилю кожного з його учасників. 

Очевидно, що про формування певної типології, а тим більш, стилю 

дуету можна говорити лише при наявності досить тривалої історії спільного 

музикування. Назвемо фактори, що впливають на виконавський стиль 

                                                 
1
 Під цим визначенням розуміємо такий психологічний стан виконавця, при якому існує схильність до 

певної спрямованості дій, що визначають норму його реакції у виконавській діяльності. 
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камерного дуету (див. Додаток В), до таких пропонуємо віднести внутрішні 

(біологічні, духовно-інтелектуальні) і зовнішні (соціальне середовище, стиль 

виконуваного твору, життєвий досвід та досвід концертного виконавства).  

Таким чином, можна зробити висновок, що реалізація 

комунікативного потенціалу індивідуального виконавського стилю вимагає 

розвитку його мобільних якостей, що відображають дію художніх 

настановлень на творчу співпрацю та забезпечують її продуктивний 

характер. 

 

2.2. Виконавська концепція твору як складова комунікативної системи 

камерної скрипкової сонати 

 

Розуміння камерної скрипкової сонати як діалогу учасників, деякі 

характеристики спілкування яких визначені композитором, приводить нас до 

міркувань про комунікативну природу музичного мистецтва в цілому і 

камерного ансамблю зокрема, особливо з огляду на той факт, що розвиток 

сучасних технологій провокує науковий інтерес як технічних, так і 

гуманітарних наук до проблем комунікації. 

Зазначимо, що поширення терміну «комунікація» пов’язано, перш за 

все, зі становленням таких наук як кібернетика та інформатика. Згодом він 

набув широкого розповсюдження і в етнографії, психології, лінгвістиці, 

соціології та інших сферах знань, що призвело до співіснування досить 

великої кількості комунікаційних теорій
1
. На нашу думку, таке розмаїття 

може бути пояснено різницею в галузі дослідження (техніка, 

природознавство, гуманітаристика тощо) і цілями конкретного вченого або 

дослідницької групи. Хоча в якій би сфері не застосовувався цей термін, 

специфіка його дії, фактично, одна − це взаємодія за принципом передачі 

інформації від одного об’єкта до іншого. 

Так, кібернетичний аспект комунікації «показує цілеорієнтованість 

                                                 
1
 Деякі дослідники нараховують 25. 
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і керованість комунікацій на основі зворотного зв’язку», а інформаційний − 

вбачається як «процес передачі і прийому інформації (сигналів, повідомлень) 

комунікаторами» (цит. за: [66, с. 64–66]). Саме в такому, інформаційному 

розрізі, «як цикл процесів передачі “культурного повідомлення” від його 

творця (“автора ідеї”)», пропонував вивчати культурну комунікацію 

французький фізик, психолог і соціолог А. Моль. На його думку, для 

поширення культурної інформації в суспільстві необхідно, щоб вона 

передала «спочатку особливій мікрогрупі, яка дає “схвалення” цієї ідеї, потім 

засобам масової комунікації, а ті по своїх каналах передають повідомлення 

макрогрупам» [там само]. У такій інтерпретації під «комунікацією» мають на 

увазі «соціально обумовлений процес передачі і сприйняття інформації в 

умовах міжособистісного і масового спілкування по різних каналах за 

допомогою різних засобів комунікації» [35, с. 14]. 

Однак кібернетичний підхід у вивченні людини навряд чи цілком 

прийнятний. Просте перенесення проблем точності кодування інформації, її 

передачі, правильної розшифровки і формування відповідного повідомлення 

в область, де існують питання багатозначності мови, емоційного плану, 

пластичної інтонації, відмінності культурного рівня, неможливий. Хоча це не 

знижує важливості усвідомлення того величезного впливу, яке засоби 

комунікації надають на суспільну свідомість, в тому числі, і в галузі 

культури. Так, у монографії О. Берегової зазначається, що «комунікація як 

суспільний процес представляє собою діалектичну єдність протилежних: з 

одного боку, полісемантична симетрія, що виникає в процесі комунікації 

різних соціальних систем, порушує цілісність суспільства, фрагментує його; з 

іншого, встановлення все нових і нових соціальних зв’язків та збільшення 

способів “включення” в комунікацію сприяє значно більше, ніж у минулі 

часи, єднанню, цілісності суспільства» [24, с. 9] 

Уявляється, що для досліджень у галузі музичного мистецтва 

адекватним буде інтерпретаційний підхід, який «зв’язує комунікацію з 

оперуванням суб’єктивними, що мають цінність для особистості, 
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значеннями, які самі стають реальністю в мовній формі», або семіотичний, де 

комунікація вивчається як «процес створення обміну знаками (значеннями, 

смислами)» [157]. Однак для нашої роботи найбільш актуальним і 

відповідним бачиться когнітивний підхід, при якому «робиться акцент на 

розуміння повідомлень, а також намірів і цілей комунікатора» або, 

відповідно до ситуації взаємодії в камерній дуетній сонаті, «цілей 

комунікаторів» [там само]. 

Як ми зазначали вище, художній простір камерної сонати частково 

регламентує «відносини» учасників дуету, відмежовуючи їх творчі пошуки 

рамками стилю, зафіксованого в нотному тексті музичного твору 

композитора, зумовленими часом створення твору, нормами музичної 

риторики тощо. Це створює вектори комунікації, спрямовані в минуле (що 

відображають взаємодію пари «Композитор − Виконавець») і майбутнє (пара 

«Виконавець − Слухач»). Але в аспекті обраної теми дослідження в якості 

центральної ланки комунікативної системи дуетної сонати обирається та 

спрямованість комунікації, яка визначає взаємини учасників дуету один з 

одним. Саме тут, на думку автора, необхідний когнітивний підхід, який 

допомагає прояснити такі важливі питання осягнення авторського задуму 

камерного твору: 

– яким чином відбувається взаємодія виконавців у процесі досягнення 

спільної мети; 

– як і на якому етапі творчої роботи формується спільна виконавська 

концепція камерного дуету. 

Ключ до розуміння першого з них вбачається в осягненні механізмів дії 

багаторівневої системи діалогічних відносин у контексті художнього 

простору камерної скрипкової сонати, які надалі трансформують його в 

комунікативний. 

Поняття «художній простір», що посідає центральне місце в сучасній 

філософії мистецтва, склалося в XX ст., хоча окреслена ним проблематика 

обговорювалася з часів античності. Адже подібно часу, простір є 



82 

 

найважливішим елементом, що забезпечує цілісність і, в кінцевому підсумку, 

художню цінність твору. Ю. Лотман визначає «художній простір» як 

авторську модель, виражену мовою просторових уявлень. «Мова 

просторових відносин, − вважає Ю. Лотман, − виявляється одним з основних 

засобів осмислення дійсності» [116]. І хоча ця мова «не єдиний засіб 

художнього моделювання, але вона важлива, оскільки належить до 

первинних і основних. Навіть тимчасове моделювання часто має вторинну 

надбудову» [там само]. Ю. Лотман також обумовлює, що «як часто буває і в 

інших питаннях, мова ця, взята сама по собі, значно менш індивідуальна і в 

більшій мірі належить часу, епосі, громадським і художнім групам, ніж те, 

що художник цією мовою говорить, − ніж його індивідуальна модель світу» 

[116]. Проте, на думку дослідника, специфіка конкретного «художнього 

простору» все ж визначається особистістю художника. Зокрема, простір 

може бути закритим або відкритим, що Ю. Лотманом ототожнюється з 

антиномією близького − далекого [там само].  

Слід при цьому розділяти художній простір твору композитора і 

виконавський простір, структура якого розглянута в монографії І. Польської. 

На думку дослідниці, така структура для соліста включає «топографічний 

простір інструменту <...> і простори розміщення, і зовнішньої дистанції, які 

сприяють виконавчій зручності ігрових рухів і створюють ілюзію 

просторової замкнутості, відокремлення музиканта» [165, с. 331]. Очевидно, 

що для випадку камерного ансамблю аналогічна структура відрізняється 

«своєю багатоплановістю, композиційною структурованістю, 

різноманітністю мізансцен» [там само]. Так, збільшується простір маси 

інструментів і простір їх розміщення; введений автором «простір зовнішньої 

дистанції» для кожного учасника розділяється на два рівня − «простір 

внутрішньої дистанції» (за І. Польською) та власне «простір зовнішньої 

дистанції» [165, с. 256]. При цьому простір внутрішньої дистанції, який 

визначається особистим простором кожного партнера, також мислиться 
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замкнутим, у якому, однак, відбувається взаємодія партнерів, їх візуальний 

контакт. 

Зауважимо, що в такому розумінні художнього простору, утвореного в 

процесі виконання, втрачено той стрижень, без якого факт виконання не 

відбувся б − музичний твір композитора. Нотний текст, будучи лише схемою 

можливого звучання, несе, проте, величезний пласт інформації, що відбиває 

художні настанови епохи й автора. Ці настанови, реалізуючись через 

характерні норми музичної мови, істотно впливають на виконавські рішення, 

що вимагає, на наш погляд, іншого підходу до питання розуміння 

художнього простору в його виконавському аспекті.  

Для цього пропонується розглянути художній простір камерної 

скрипкової сонати, що представляє собою досить складне утворення. З 

одного боку, інструментальний дует безпосередньо співвідноситься зі 

структурою мовного діалогу, що розуміється як «взаємне (частіше 

двостороннє) спілкування, при якому мовна активність і пасивність 

переходять від одного учасника комунікації до іншого» [91]. З іншого ж 

боку, як жанр, що його презентують, музичний діалог має сутнісну 

відмінність − його «неофіційність та непублічність» [91] умовні, адже 

передбачається наявність третього учасника діалогу − слухача. Таким чином, 

під час звучання камерної сонати перетинаються як мінімум два 

простори − «умовно замкнутий сценічний» і відкритий простір залу, які, 

проте, утворюють єдиний акустичний простір. 

Ще одним важливим моментом є незакінченість музичного твору, його 

початкова готовність до багатоваріантності прочитання. У просторі камерної 

сонати це може привести до того, що діалогічність композиції порушується, 

рівність партнерів поступається місцем іншій моделі, де є співіснування двох 

монологів. Загальновідомий факт, що здатність грати в ансамблі з одним або 

кількома партнерами − це одна з найважливіших сфер професійної 

майстерності музиканта-виконавця, адже ансамблева гра відрізняється тим, 
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що втілення музичного образу твору є результатом творчих пошуків кількох 

виконавців. 

Зауважимо, що художній простір камерної сонати об’єднує 

комунікативні моделі, властиві: 

– «домашньому» музикуванню, що моделює ситуацію неофіційного 

спілкування; 

– концертним жанрам, що передбачає моменти змагальності й 

ефектності, розрахованої на реакцію публіки. 

Більшість камерних сонат у європейській музиці належать до другого 

варіанту – як відомо, вони написані для музикантів-професіоналів, що 

вимагає необхідності творчої співдружності, набуття єдиної манери гри, 

знаходження спільного емоційного стану − відчуття підтримки і повної 

довіри один до одного. Це непрості завдання, оскільки нерідко партнерами 

виявляються музиканти, чиї художні настанови в мистецтві можуть бути 

діаметрально протилежними. Але якщо вдається досягти компромісу, тоді 

камерна соната стає своєрідним «дуетом згоди». Не випадково А. Готліб 

зазначає, що «в музичному ансамблі спілкування можливе лише за умови 

ясного й узгодженого розуміння всіма його учасниками різнобічних зв’язків 

окремих партій та вміння підпорядкувати зокрема своє виконання 

досягненню спільної мети» [68, с. 7]. Також варто сказати, що від того, 

наскільки тісно музиканти подумки і душевно взаємодіють один з одним на 

сцені, залежить сприйняття музики публікою в залі. Якщо в дуеті присутня 

взаємна довіра й розуміння, слухачі це відчувають і знаходяться з 

виконавцями в одному художньому просторі.  

Тож у дослідженні художнього простору камерної скрипкової сонати 

наша увага акцентується на його комунікативній складовій – просторі, що 

формується взаєминами учасників дуету. Наочна демонстрація подібних 

зв’язків закладена в запропонованій у дисертації моделі комунікативного 

простору камерної скрипкової сонати (див.: Додаток Г), утвореної 
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перетином/взаємодією підпросторів (у додатку – 1, 2, 3) композитора, двох 

виконавців і слухача: 

– підпростір композитора (1) передбачає особистість автора 

музичного твору, створений ним нотний текст, який враховує темброві 

особливості музичних інструментів;  

– до виконавського підпростору (2) відносимо власне виконавців твору 

разом з інструментами, створення ними єдиної виконавської концепції 

на основі нотного тексту, яка ретранслюється через різні акустичні 

умови виконання (концертний зал або студія звукозапису); на перетині 

підпросторів композитора (1) та підпростору виконавців (2), 

знаходиться редакторська версія нотного тексту, адже в даному 

випадку виконавець наближується до співавторства з композитором; 

– слухацький підпростір (3) охоплює самих слухачів (публіку), 

концертний зал та сприйняття концепції твору, яка реалізується через 

виконавців та їхні інструменти. 

Розглянемо взаємодію підпросторів композитора і виконавців. Вона 

зазвичай здійснюється опосередковано через текст твору, за рідкими 

винятками (коли, наприклад, композитор сам виконує свої твори). 

Працюючи, композитор намагається зафіксувати певний художньо-

емоційний образ, подальше життя якого лише частково визначатиметься 

історією його створення. Задум композитора стає поштовхом до роботи 

мислення виконавця, тобто відбувається процес присвоєння, завдяки якому 

текст-код твору отримує нові варіанти реалізації. У просторі камерної 

дуетної сонати процес відтворення музичного образу композитора 

ускладнюється, створюються передумови для тристороннього діалогу. 

Ґрунтуючись на дослідженнях М. Бахтіна [23], позначимо такі етапи 

в процесі розуміння музичного твору: 

1. психофізіологічне сприйняття фізичного знака (в нашому 

випадку − нотного тексту); 
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2. упізнавання його, що має на увазі порівняння музичного тексту з уже 

виконуваними раніше або схожими, розуміння його неповторного 

загального значення в нотній мові; 

3. розуміння його значення в даному контексті (найближчому і більш 

далекому); 

4. діалогічне розуміння у вигляді суперечки чи згоди між виконавцями. 

Тут доречно зазначити, що з погляду психології можна говорити про 

різні способи сприйняття музичного твору: сукцесивний та симультанний, 

які також знаходяться в діалогічному протиріччі і єдності. Дійсно, якщо при 

першому способі відбувається послідовне сприйняття інформації, розтягнуте 

в часі (читання нотного тексту), то другий спосіб забезпечує миттєве 

сприйняття інформаційного образу і тільки потім – розгляд його деталей. 

Очевидно, що сукцесивні музичні образи, будучи первинними, мають 

переважно слухову природу, засновану на внутрішньому слуху. Виконавці-

професіонали, що володіють цією якістю, можуть відтворювати музику 

внутрішнім слухом, створюючи при цьому закінчений музичний образ. 

Відомо, що такою здатністю досконало володів славетний піаніст С. Ріхтер. З 

іншого боку, симультанні образи можуть створюватися тільки на основі 

сукцесивних, сформованих раніше у вигляді якихось стійких базових образів. 

Різниця в зазначених способах сприйняття нотного тексту також може 

привести до конфліктної ситуації. 

Пройшовши шлях розуміння музичного твору, виконавці 

наближаються не тільки до усвідомлення його суті, а й ставлять перед собою 

нову творчу мету: донести отриманий результат до слухача, з яким вони 

вступають у незримий творчий діалог, а саме створити спільну концепцію 

твору, що виконується. 

Ускладнення діяльності виконавця в дуеті обумовлено тим, що, 

знаходячись на концертній сцені, він бере участь одночасно в кількох видах 

діалогу: з собою як з іншим, з партнером, з твором, з композитором і зі 

слухачем. Рівень таких відносин залежить, з одного боку, крім професійної 



87 

 

майстерності, від загальної культури виконавця, його духовної зрілості та 

емоційної чуйності його власного внутрішнього світу, а, з іншого боку, 

визначається відгуком слухача. При сучасному рівні розвитку інформаційних 

технологій може порушуватися зворотний зв’язок ланцюжка виконавець-

слухач. Прослуховування записів концертів при відсутності живого контакту 

з виконавцями не дозволяє слухачам повною мірою відчути те музичне 

посилання, відгук на яке так необхідний виконавцю. Відомо, що в сучасному 

природознавстві одним із важливих положень є неможливість ізолювати 

окрему частинку-об’єкт у мікросвіті, виділити повністю з «контексту» 

процесів віртуальних взаємоперетворень. При цьому факт наявності 

спостерігача-співучасника дозволяє реалізуватися одному з багатьох шляхів 

подальшої історії мікрочастинки і всього процесу в цілому. Не накладаючи 

повністю зазначене положення на сферу людських відносин, відзначимо все 

ж, що, дотримуючись принципу аналогії, виділення суб’єкта, в даному 

випадку − виконавця з об’єктивної реальності (концертного залу) може 

привести до іншого шляху реалізації виконавського задуму. Не випадково, 

аналізуючи сучасний комунікативний простір виконання в порівнянні з 

аналогічним простором минулих століть, мистецтвознавець Г. Коган 

констатує: «Колишні виконавці, граючи, вели ніби своєрідний діалог з 

аудиторією; їхнє мистецтво в найсильнішому ступені залежало від її реакції; 

за відсутності слухачів воно втрачало найкращі свої якості, згасало, 

тьмяніло − часом до невпізнання» (цит. за: [203, с. 4]). 

Таким чином, зберігаючи акустичні, емоційні та енергетичні зв’язки 

виконавців та аудиторії, музичне мистецтво має більше шансів до розвитку і 

вдосконалення, знаходячи при цьому нові риси, властиві сучасним 

діалогічним відносинам. 

Комунікативна взаємодія «виконавець-слухач» великою мірою 

залежить від системи індивідуально-мовних засобів музиканта-виконавця. Це 

питання вивчено в роботі Л. Опарик, у якій створено «типологію стилів 

індивідуального музично-виконавського висловлювання за принципом 
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диференціації типів комунікативно-психологічної установки в характері 

творчої особистості музиканта-виконавця, виділено інтровертний та 

екстравертний архетипи музично-виконавського висловлювання як найбільш 

узагальнювальні стилетворчі типи музично-виконавської мови» [155, с. 18]. 

Автором уведено: 

– екстравертний архетип музично-виконавського висловлювання − це 

такий стилетворчий тип музично-виконавського мовлення, який у ситуації 

музичного спілкування характеризується концептуальною адресованістю 

комунікативно-інтерпретаційної позиції музиканта-виконавця “назовні” − до 

слухацької аудиторії; 

– інтровертний архетип музично-виконавського висловлювання − це 

такий стилетворчий тип музично-виконавського мовлення, який у ситуації 

музичного спілкування характеризується концептуальною адресованістю 

комунікативно-інтерпретаційної позиції музиканта-виконавця “вглиб” − до 

власного виконавського “Я”» [там само, с. 16]. 

Прикладами екстравертного типу, на наш погляд, є такі виконавці-

віртуози, як В. Горовиць, М. Аргерих, М. Венгеров. Прояв творчої 

індивідуальності в даному випадку виражається не тільки через свободу у 

виборі звукових образів інструментів, але і в залученні зовнішніх ефектів: за 

допомогою рухів рук і вибухового темпераменту (М. Аргерих); привернення 

уваги публіки особливими артистичними діями (В. Горовиць) і навіть 

гіперартистичності, близької до театральності (М. Венгеров). 

Інтровертний же архетип музично-виконавського висловлювання 

яскраво представляє С. Ріхтер, який сам зізнавався: «Я граю не для публіки, а 

для себе, і коли мені подобається, то і публіка задоволена. Моя поведінка під 

час гри пов’язана з самим твором, а не з публікою або очікуваним успіхом, і 

якщо між мною і публікою встановлюється взаєморозуміння, то лише через 

твір» [134, с. 62]. Серед скрипалів особливо вираженими рисами інтроверта 

володів І. Менухін. Захоплюючись йогою і медитацією, будучи також 

глибоко релігійною людиною, скрипаль у грі ніколи не виставляв себе 
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напоказ, вважаючи, що музика говорить сама за себе та здатна до 

самовираження тоді, коли для цього існує можливість. Щодо ситуації 

внутрішньоансамблевої взаємодії, то поєднання екстравертних і 

інтровертних індивідуальних напрямків може привести до результатів 

різного роду. Так, у роботі Л. Опарик згадується дует Ф. Крейслера і 

С. Рахманінова як приклад того, «як різні життєві ідеології та полярні 

психологічні настанови цих митців єднаються в стихії звукової експресії 

музики завдяки спорідненому розумінню комунікативних цілей виконавства, 

що виражається у декламаційній свободі музично-виконавського мовлення, 

тобто в ідеї вільного становлення творчої думки в процесі музичного 

спілкування» [155, с. 15]. 

При аналізі взаємодії підпросторів виконавців і слухача необхідно 

відзначити важливу роль артистизму виконавців. За визначенням 

Ю. Цагареллі, «артистизм − це здатність комунікативного впливу на публіку 

шляхом зовнішнього вираження артистом внутрішнього змісту художнього 

образу на основі сценічного перевтілення» [226, с. 152]. При цьому 

комунікативний аспект, на наш погляд, може стосуватися не тільки відносин 

виконавців із публікою, а й відносин учасників дуету. Використовуючи 

термін «артистична енергія» (за Т. Сирятською), під яким мається на увазі 

феномен «волевиявлення виконавця під час гри шляхом великого вираження 

сили його темпераменту і духовного впливу на іншого (реципієнта)» 

[185, с. 7], відзначимо, що артистичні енергії кожного виконавця в ансамблі, 

підсумовуючись, можуть створювати ефект, посилений у кілька разів, при 

злагодженому «синфазному» виконанні. 

Природно, що кожен партнер у дуетному виконанні може володіти 

більшою чи меншою мірою артистизму, в структуру якого може бути 

включено сценічну увагу, рухи під час виступу та ін. сценічні перевтілення. 

Вводячи структуру сценічного перевтілення, Ю. Цагареллі розглядає чотири 

прояви емпатії: «по відношенню до композитора, по відношенню до 

слухачів, когнітивну та емоційну» [226]. Однак, застосовуючи дану 
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структуру до ансамблевого виконавства, очевидно, слід також враховувати і 

прояв емпатії стосовно партнерів, при цьому партнери можуть володіти 

різними рівнями емпатії: емоційним рівнем, заснованим на механізмах 

проекції, або когнітивним, базу якого становлять інтелектуальні процеси, і 

який займає більш високе ієрархічне положення. Комунікативний рівень 

сценічних рухів також хотілося б доповнити до пропонованих виразними 

рухами, які спрямовані на публіку, рухами, які виражають узгодженість дій 

партнерів у дуеті. 

Успішному виступу, тобто виникненню емоційного зв’язку зі 

слухачами, сприяє демонстрована музикантом переконаність у правильності 

його дій на сцені. Таким досить рідкісним артистичним даром переконання 

слухачів, підпорядкування їх своїй художній волі володів, наприклад, 

С. Ріхтер, виконання якого вважалося часом непередбачуваним, особливим. 

Втім, глибоко проникаючи у сутність музики виконуваних творів, піаніст 

умів висловлюватися настільки ясно і точно та настільки знаходився у 

процесі їх відтворювання, що слухачі несвідомо знаходились під чарами його 

інтерпретацій. Разом з тим, наведемо слова відомого сучасного піаніста 

М. Луганського про те, що важливо не тільки самому виконавцю змусити 

зацікавлено слухати свою інтерпретацію аудиторію в залі, але і 

безпосередньо самі слухачі мають бути активними учасниками процесу: 

«Якщо раніше людина жила для того, щоб щось давати, то зараз вона навіть 

на біологічному рівні привчена до того, щоб отримувати. Якщо людина йде 

на концерт, щоб щось отримати, розслабитися і заспокоїтися, то це поганий 

слухач. Хороший − іде, щоб разом з виконавцем створити щось високе і 

значне» [150]. 

У разі дуетного виконавства такою переконаністю мають 

характеризуватися обидва партнери в ансамблі, саме в цьому випадку 

виникає адекватний вплив на глядацьку аудиторію, створюється 

комунікативний перетин виконавського і слухацького підпростору. 
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Важко переоцінити при цьому роль ансамблевої мізансцени, яка 

виконує, на думку І. Польської, кілька функцій, а саме: соціокультурну, 

акустичну, композиційно-семантичну, комунікативну і професійно-

виконавську. 

Розглянемо ці функції на прикладі темброво-неоднорідного дуету 

(скрипка − фортепіано). Перша функція пов’язана з жанрово-комунікативною 

ситуацією побутування ансамблю: мізансцен, які зароджувалися при 

взаємодії виконавців на рівні домашнього музикування (нечисленне коло 

слухачів, що буквально оточують виконавців), і сучасного концертування, 

коли число слухачів велике. Акустичну функцію необхідно враховувати при 

плануванні розташування виконавців із метою забезпечення якісного 

звучання як окремих інструментів, так і ансамблю в цілому. Природно, що 

при цьому скрипка має займати положення перед фортепіано з огляду на 

переважну масу і навіть гучність звучання останнього. Що стосується 

композиційно-семантичної функції мізансцени, мистецтвознавці пропонують 

для темброво-неоднорідних дуетів у якості просторової композиції вибирати 

тип протистояння як картину контрастних уявлень. У цьому випадку 

фортепіано і скрипка здійснюють як просторово-об’ємне, так і просторово-

ритмічне протиставлення [165, с. 267]. 

Комунікативна функція мізансцени диктує таку ансамблеву побудову, 

при якій будуть створені найбільш сприятливі умови для спілкування 

партнерів під час гри. Скрипаль у камерному дуеті повинен займати щодо 

піаніста таку позицію, щоб мати можливість не тільки відчувати спиною 

свого партнера, але й краєм ока вміти контактувати з ним. 

Таким чином, на відносини виконавського і слухацького підпросторів 

впливають такі чинники: 

– професіоналізм учасників дуету; 

– артистизм виконавців, сценічна постановка виконання; 

– вибір концертного репертуару з урахуванням потреб даної аудиторії; 

– надзавдання спільної концепції музичного твору. 
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До процесу сприйняття і донесення до розуміння музики слухачами 

треба залучати й самих слухачів. Тут ми маємо справу з колективним 

синергетичним процесом на основі чуттєво-емоційної свідомості, який може 

бути «запрограмований» залежно від ступеня освіченості та зацікавленості 

слухачів. 

Тож, враховуючи вищесказане, зробимо висновок, що центральне місце 

в комунікативному просторі камерної скрипкової сонати займає спільна 

концепція виконуваного твору. Нагадаємо, що О. Фекете, говорячи про 

формування виконавської концепції в контексті діяльності музиканта-

соліста, наголошує, що цей процес слід розуміти «як інтенціональну 

діяльність свідомості музиканта-виконавця, скеровану на відтворення 

концептуальної ідеї твору» [211, с. 10]. На наш погляд, спільна виконавська 

концепція дуету постає більш складною системою, що передбачає поєднання 

художніх та технічних настанов, що у свою чергу вимагає активізації дії 

параметрів мобільності індивідуальних виконавських стилів обох виконавців.  

Окреслимо етапи творчої роботи двох музикантів з метою виявлення 

факторів, що впливають на створення подібної єдності: 

На першому етапі музиканти проводять певну підготовчу роботу, яка 

закладає основи майбутнього стилю дуету. До них ми відносимо вибір: 

– партнера в дуеті; 

– репертуару (епохи, творів конкретного композитора); 

– алгоритму роботи з нотним текстом; 

– умов виконання (концертний або камерний зали, студія звукозапису, 

фестиваль, конкурс тощо).  

На другому – учасники камерного ансамблю розробляють єдину 

художню (інтонаційну) концепцію на основі когнітивної взаємодії, а саме: 

– уточнення розуміння динамічних, агогічних, драматургічних, 

фразувальних складових музичного твору;  

– спільної праці над деталями твору та його цілісним обсягом;  
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– аналізу акустичних характеристик передбачуваного сценічного 

простору;  

– вироблення плану концертного виконання як такого, із врахуванням 

реакції публіки.  

Третій, підсумковий етап (власне концертний виступ) презентує 

спільну для двох виконавців концепцію музичного твору композитора. На 

цьому етапі проводяться такі оперативні дії:  

– передконцертне самоналаштування музикантів-виконавців; 

– відповідні реакції на зміни акустичного простору залу;  

– елементи впливу музикантів один на одного та на слухацьку 

аудиторію;  

– коригування виступу зі зміною власних психологічних настанов та 

реакцій залу.  

Творча робота камерного дуету якнайкраще виявляє практичне 

значення запропонованої моделі комунікативного простору камерної 

скрипкової сонати та допомагає осягнути взаємодію індивідуальних 

виконавських стилів у цьому контексті. Така робота є результатом існування 

складного механізму взаємодії трьох, по суті, конфліктних чинників: тексту 

композитора, тембрів інструментів і особистостей виконавців, кожен з яких 

може розв’язатися тільки на підставі внутрішнього діалогу. 

Як ми знаємо, будова класичного сонатного allegro має таку 

послідовність: експозиція, розробка і реприза. Експозиція, як правило, 

побудована на зіставленні кількох партій (головної, побічної та заключної), 

на зіткненні протилежних образів. Таким чином, перше протиріччя − 

внутрішній конфлікт, що є основою драматургії класичної сонати, 

зафіксований уже в нотному тексті. Дію цього принципу знаходимо навіть у 

докласичних сонатах. Як приклад згадаємо про сонати Й. C. Баха, кожна з 

яких − «це бесіда різних голосів, які представляють собою різні 

індивідуальності. Якщо одному з голосів нічого сказати, він деякий час має 

помовчати, поки не буде цілком природно залучений у бесіду. Але ніхто не 
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повинен втручатися в середині розмови і не має говорити без сенсу й 

потреби» [236, с. 161]. Разом з тим, сам факт створення музичного твору є 

відображення діалогічних відносин композитора зі світом і собою. 

Подальша робота з текстом (редактора або виконавця) розширює 

простір твору, збагачуючи його іншими художніми настановами, що 

забезпечує багатоваріантність прочитань, оскільки взаємодія виконавця з 

музичним твором композитора, з одного боку, визначена рамками уртексту, а 

з іншого – якраз і породжує інтерпретації. 

Важливим моментом інтерпретаційної концепції при цьому виступає 

те, що скрипка і фортепіано вважаються протилежними за манерою 

звуковидобування інструментами. Дійсно, звук скрипки − це, в першу чергу, 

спів, зв’язність і плавність усіх штрихів; а звучання рояля в силу будови 

інструменту (ударних молоточків) носить більш уривчастий і 

«декламаційний» характер. Однак, безумовно, тут існує маса деталей і 

тонкощів, які безпосередньо залежать від професіоналізму виконавців, 

характеру музики і навіть якості інструментарію. 

Так, наприклад, дослідники та педагоги відзначають, що справжні 

професіонали-піаністи, які грають у дуеті зі скрипалем, мають знати штрихи 

скрипаля, способи звуковидобування, особливості нотації. Також великої 

уваги від піаніста вимагають такі елементи скрипкової фактури, як подвійні 

ноти або ламані акорди, які можуть привести, наприклад, до зміни темпу у 

скрипаля, збільшення часу. Іншим епізодом, коли піаніст має 

«підлаштовуватися» під скрипаля, служить елемент невідповідності кількості 

штрихів у інструментів за один проміжок часу: кілька різноманітних штрихів 

у струнного інструменту і один довгий − у фортепіано. Бажано, щоб при 

цьому піаніст зробив свій штрих менш одноманітним. Наприклад, штрих 

нон-легато − легато слід міняти в тривалості часу зміни штрихів скрипаля, 

роблячи його або більш коротким, або наближеним до marcato, або більш 

протяжним. 

Завдяки можливостям фортепіано відтворювати звучання різних 
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інструментів (Ф. Ліст стверджував, що рояль може замінити цілий оркестр) 

воно може «виконувати функцію загального “інтонаційного знаменника” в 

ансамблі. Дія цієї функції направлена на досягнення інтонаційної єдності між 

партіями й реалізується через їх діалогічну взаємодію» [224, с. 33]. Здатність 

інструментів до ансамблевої взаємодії, їх «ансамблевий потенціал» 

підтверджується високою інтенсивністю діалогу між скрипкою та 

фортепіано, що випливає з аналізу партитур відповідних творів [там само]. 

Облік так званої «конфліктності» тембрів скрипки і рояля, їх 

непримиренної відмінності в способі звуковидобування дає нам привід до 

розгляду нових рівнів «протиріччя» в силу неоднозначності 

інструментальних індивідуальностей. У зв’язку з цим цікаво навести 

результати досліджень нейропсихологів, які вказують на вплив моторної 

діяльності людини, на розвиток мозку, враховуючи, що мозок людини 

формується тим, чим він зайнятий. Стосовно до музикантів вчені приходять 

до висновку, що мозок скрипаля більш асиметричний за функціями, ніж 

мозок людини, що грає на клавішних, зважаючи на відмінність видів 

навантаження на руки цих музикантів [207]. Таким чином, інструменти, 

впливаючи і на формування музичного мислення музикантів, породжують 

додатковий конфлікт дуетної сонати. 

Третій і останній конфлікт народжується при об’єднанні двох 

особистостей, двох індивідуальностей в одне неподільне ціле − камерний 

дует. Важливу роль у цьому процесі відіграє поєднання параметрів 

стабільності та мобільності індивідуальних виконавських стилів учасників 

дуету. Запропонована в попередньому підрозділі система таких параметрів 

дає нам можливість зробити висновок про існування великої кількості їх 

поєднань навіть при наявності мінімальної кількості учасників ансамблю. 

Варіантність побудови відносин учасників дуету дозволяє 

І. Польській у своїй монографії зробити припущення «щодо домінантного 

функціонування в камерному ансамблі двох провідних системно-

структурних типологічних моделей внутрішньоансамблевої взаємодії: 
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1) ансамбль, який представляє собою рівноправний діалог (полілог), 

кількох індивідуальностей; 

2) моноансамбль, заснований на спільному прагненні до інтеграції і 

цілісності, зображенні декількома виконавцями одного» [165, c. 240]. 

Таким чином, як нам здається, автор зафіксувала дуже важливий 

момент, що відображає базовий аспект вибудовування комунікативних 

відносин у дуеті, а саме − початкову установку на досягнення одного з 

можливих результатів: 

– виконання, яке буде побудовано на презентації взаємодії різних 

індивідуальностей; 

– такого виконання, метою якого є створення ілюзії абсолютної єдності 

творчих індивідуальностей, настільки цілісного, щоб говорити про 

стиль ансамблю. 

В обох випадках ймовірно створення спільної виконавської концепції 

твору композитора, але алгоритм роботи над нею та механізм її реалізації 

будуть суттєво відрізнятися. 

 

2.3. Типи камерно-інструментальних дуетів 

 

Екстраполюючи моделі І. Польської, перша з яких являє собою 

спілкування двох (або більше) індивідуальностей, а друга передбачає 

«спільне прагнення до інтеграції», на ситуацію дуетного камерно-

ансамблевого концертного виступу та враховуючи психологічний аспект як 

найважливіший у контексті взаємин двох виконавців у процесі роботи над 

твором та на сцені, в дисертації пропонується введення двох понять: «діалог» 

та «синергія». Позначимо коротко їх основні дефініції в науковому дискурсі. 

Діалогічна природа мистецтва інтерпретації музики обумовлена, перш 

за все, його належністю до людської культури, яка виступає в даному ракурсі 

як мета і засіб пізнання та вдосконалення навколишнього світу. Гра в 

дуеті − це завжди діалог різних світоглядів і культур, процес, який 
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передбачає «взаєморозуміння “Я − ти” як онтологічно різних особистостей, 

що володіють − актуально чи потенційно − різними культурами, логіками 

мислення, різними смислами істини, краси, добра...» [28]. 

Поняття «діалог» традиційно протиставляється «монологу» і може 

нести різні смислові навантаження. Важко переоцінити важливість цього 

питання, адже феномен культури «пронизує <...> всі вирішальні події життя і 

свідомість людей нашого століття» [29, с. 261]. З’явившись у класичній 

грецькій та індійській літературі, діалог був способом передачі філософських 

ідей (Платон), у подальшому (нова Європа, Середньовіччя) застосовувався як 

спосіб розвитку красномовства, навчання, філософування. У літературі діалог 

являє собою різновид мовлення, що можна охарактеризувати як ситуативний 

(відповідно до тематики розмови), контекстуальний (враховуючи попередні 

розмови), невимушений із малим ступенем організованості (незапланованим 

характером); у драматичних творах діалог – головний спосіб вираження 

характеру та розвитку основного сюжету. У сучасній філософії та науці 

діалог є специфічною формою та організацією спілкування, комунікації. 

На сьогодні феномен діалогу є предметом комплексного вивчення 

багатьох наук: філософії, соціології, культурології, психології, естетики, 

педагогіки, мистецтвознавства, герменевтики та інших.  

Сутність діалогічного спілкування як вищої форми культури і 

творчості стверджували з гуманістичних позицій В. Біблер, Г. Буш, М. Каган 

та ін. [37].  

На думку М. Бахтіна, людське життя діалогічне за своєю суттю: 

«Жити − значить брати участь у діалозі: запитувати, слухати, відповідати, 

погоджуватися і т.п. У цьому діалозі людина бере участь вся і всім життям: 

очима, губами, руками, душею, духом, усім тілом, учинками. Вона вкладає 

всю себе в слово, і це слово входить у діалогічну тканину людського життя» 

[23, с. 412]. «Бути − значить спілкуватися діалогічно. Коли діалог 

закінчується, все закінчується. Тому діалог, по суті, не може і не повинен 



98 

 

скінчитися», причому «один голос нічого не закінчує і нічого не вирішує. Два 

голоси − мінімум життя, мінімум буття» [22, с. 294]. 

При вирішенні надзавдання будь-якого твору мистецтва як осягнення 

«глибин душі людської» якнайкраще підходять слова-настанови М. Бахтіна 

про те, що «...опанувати внутрішньою людиною, побачити і зрозуміти його 

не можна, роблячи його об’єктом байдужого нейтрального аналізу, не можна 

оволодіти ним і шляхом злиття з ним, (проникненням на глибоко-чуттєвому 

рівні – О. С.) в нього. Ні, до нього можна підійти і його можна розкрити − 

точніше, змусити його самого розкритися − лише шляхом спілкування з ним, 

діалогічно» [там само, с. 293]. 

Дослідження діалогу як музично-культурологічного феномену 

знаходимо в роботі А. Самойленко, в якій визначено передумови постановки 

проблеми діалогу в музикознавчому дослідженні. На думку автора, «феномен 

діалогу виявляється в різноманітних мовних сферах (у жестово-пластичній 

мові, наприклад), набуває як явний, так і таємний (який не можна побачити 

та промовити – О. С.) зміст, стосується складних процесів самопізнання, 

самооцінки людської особистості, відтворення нею різних, у тому числі, 

прихованих, важкодоступних аспектів буття» [178]. 

Аналізуючи особливості музичного діалогу та музичного спілкування 

у своєрідній єдності творчого процесу − від композиторського задуму до 

реципієнтного сприйняття, В. Каліцький позначає ряд особливих рис, що 

характеризують специфіку музичного діалогу, розділивши їх на дві категорії: 

технічні (в широкому сенсі) засоби діалогу в музичній комунікації і засоби 

чуттєво-інтуїтивного пізнання. 

До першої категорії автор відносить: 1) нотопис − використання 

специфічної форми фіксації діалогічно переданого матеріалу (нотний запис і 

його відносна умовність). Діалог як тип музичного викладу, що відтворює 

риси розмовного діалогу, ділиться на два види: вокальний та 

інструментальний, де інструментальний діалог є подобою вокального 

діалогу – в ньому репліки взаємодіючих сторін визначаються індивідуальним 
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характером інструментів, їх тембровим забарвленням. Цей вид музичного 

діалогу широко представлений у французькій органній музиці, в 

інструментальній музиці віденських класиків [76]; 2) мелодизм − музична 

мова як діалог; 3) жанровість − ефективний метод передачі авторської 

інформації реципієнту; 4) агогіку і синтаксис − хронотопну систему музично-

діалогічних відносин; 5) полі мелодизм − амбівалентність культури; 

6) поліфонічність − органічну якість, без якої неможливе існування музичної 

культури і її успішний розвиток; 7) варіантність − можливість нескінченної 

кількості трактувань музичного твору за допомогою діалогу в музичній 

комунікації. 

Друга категорія, на думку автора, містить: 1) чуттєве інтуїтивне 

пізнання − необхідна умова формування образного цілого, а також 

сценічного втілення твору; 2) текст як живу матерію (при цьому автор має на 

увазі «неідентичність музичного тексту самого собі і музичну комунікацію як 

необхідну умову художнього творення, втілення і сприйняття»); 

3) взаємоінформатизацію − взаємозбагачення смислами «я», «іншого» та 

«інших» у триєдиній системі «композитор-виконавець-реципієнт» [там само]. 

До теперішнього часу багато мистецтвознавців зупинялися на 

розгляді діалогу слухача з музичним твором, ніби минаючи сполучну ланку − 

виконавця. Однак у роботі О. Бочкарьової стверджується: «Справжній діалог 

із музичним твором можливий тільки в тій ситуації, де композитор, 

виконавець, слухач перебувають на одній осі бачення світу, в точці зустрічі 

загального розуміння» [38, с. 199]. 

Ще більш складна схема діалогічних відносин виникає при збільшенні 

числа виконавців. Так, навіть розгляд виконання музичних творів дуетної 

форми призводить до необхідності введення додаткових сполучних ланок. 

Дійсно, тепер у діалог вступає композитор із кожним виконавцем, виконавці 

− між собою і кожен виконавець − зі слухачем. Ці діалогічні відносини, до 

того ж, є опосередкованими: композитор і виконавець взаємодіють через 

авторський музичний текст і музичні інструменти; на взаємодію виконавця і 
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слухача впливає просторово-часовий фактор. Якщо виконання музичного 

твору до XX століття відбувалося переважно в музичних салонах або 

концертних залах, то зараз простір для виконання доповнився і поширився 

завдяки сучасним засобам звукової комунікації. 

З цього погляду ансамблеве виконавство, як ніяке інше, здійснюється 

на основі взаєморозуміння, взаємопроникнення виконавських енергій, 

взаємовідчуття “Я − Ти”, яке в процесі виконання перетворюється на діалог 

“Я − Ми”. Таким чином, дуетне виконання як один із основних видів 

камерного музикування апріорі має на увазі обмін якимось енергетичним 

потенціалом, а отже, наявність синергетичного ефекту в більшій чи меншій 

мірі. 

Енергетичний підхід до аналізу виконавської діяльності, 

запропонований у роботах А. Сокола [191], Т. Сирятської [185], розвивається 

І. Єргієвим, який бере за основу поняття психічної енергії як фундаменту 

будь-якого виду творчості (в тому числі й виконавської), введеного 

Е. Куртом, який «зв’язує поняття енергії з рухом як елементом більш 

широкого поняття психічної діяльності» [110, c. 38]. Енергія «є початок і 

найперший прояв процесів свідомого і несвідомого перероблення психічних 

сил, що відбуваються в нас» [там само]. Такий підхід дозволяє І. Єргієву 

зробити висновок про існування «артистичної синергії (як суми рухів духу, 

душі і тіла)», в основі якої лежить «переживання як потік (рух) художньої 

свідомості, виражене в почуттях, емоціях, афекті, пристрасті, настрої, станах 

і втілене завдяки волі <...> в звуко-інтонаційному русі й зовнішній динаміці 

поведінки <...> як органічному духовному цілому художньому образі, 

покликаному впливати на слухача в процесі комунікації (діалогу, 

спілкування), з метою досягнення максимального впливу на публіку» 

[80, с. 30]. 

Згідно з визначенням, cинергія (грец. − співпраця, сприяння, допомога, 

співучасть, спільництво) підсумовує ефект взаємодії двох або більше 

факторів, що характеризується тим, що їх дія істотно перевершує ефект 
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кожного окремого компонента у вигляді їх простої суми, емерджентність. 

Закон синергії говорить: «Ціле більше, ніж сума окремих частин» [83, с. 183]. 

Поняття синергії розкривається з різних сторін як щодо наукової 

(філософської, соціологічної), так і щодо практичної діяльності людини. У 

соціологічному плані під синергією розуміють «спільну дію, взаємодію 

різних потенцій або видів енергій у цілісній дії» або ж «спільну працю у всіх 

сферах людської діяльності як основу спільності», а також − «незаплановану 

і неусвідомлену співпрацю індивідів, що переслідують власні цілі, але діють 

при цьому в одному напрямку, тобто як соціальна група» [184]. 

Синергія у філософії − створення цілісного знання на основі поєднання 

історично сформованих різних підходів [212], де синергетичний ефект − це 

«збільшення ефективності діяльності в результаті поєднання, з’єднання, 

інтеграції, злиття окремих частин у єдину систему, завдяки емерджентності 

(виникнення нових якостей) отриманої системи» [190]. 

Підкреслюючи міждисциплінарність синергетичної концепції, автор 

сучасного дослідження О. Астаф’єва [18] бачить її актуальність у 

необхідності «виявлення евристичних можливостей синергетичної парадигми 

стосовно вивчення певних сторін культури». «Методологічні можливості 

синергетики, концентровано виражені в принципах становлення, 

впізнавання, згоди, відповідності, додатковості і спостережливості, − 

підкреслює автор, − розгортають весь масив відомих уявлень про культуру в 

напрямку нелінійності, складності, самоорганізації перехідних процесів. Це 

створює в філософсько-культурологічних дослідженнях ситуацію пошуку. У 

подібній креативності, що виникає в результаті узгодження різних 

когнітивних стратегій, вкладений чималий евристичний потенціал» [там 

само]. 

Сьогодні синергетичний підхід використовують у тих галузях 

практичної діяльності людини, де при комбінованій дії будь-яких 

компонентів сумарний ефект перевищує дію кожного компонента окремо. З 

цього погляду народження художнього твору зазвичай супроводжується 
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синергетичним ефектом. Особливо в музиці, де синергетичне об’єднання 

авторського задуму й виконавського стилю завершує процес виникнення 

музичного твору. 

Полемізуючи з відомим стереотипом, що кожна особистість самотня в 

своїй творчості, наведемо один із яскравих прикладів синергетичного ефекту, 

яким є створення кінематографічного шедевра як результату спільної роботи 

сценаристів, режисерів, артистів, операторів, продюсерів. Однак музичний 

шедевр також включає в себе працю великого колективу: композитора, 

музикантів-виконавців, редакторів, звукооператорів. Звичайно, на відміну від 

кінофільму, виступ музикантів на сцені є одномоментною, неповторною 

подією, якщо розглядати його як подію в просторово-часовому континуумі. 

Кожне виконання залежить від впливу різних чинників: фізичної форми 

виконавців, душевного настрою, технічного стану інструментів, складу і 

настрою публіки, акустики залу і багатьох інших. Синергетичний підхід 

допомагає учасникам камерного ансамблю подолати труднощі, які 

виникають, завдяки тому, що «сумарний ефект взаємодії кількох видів 

виконавських енергій істотно перевершує ефект кожного окремого виду» [80, 

с. 30]. 

Яскравим прикладом синергетичного ефекту, на наш погляд, є спільна 

робота відомого тріо музикантів Д. Ойстраха − Л. Оборіна –

 С. Кнушевицького, в репертуарі якого було безліч творів, написаних для 

подібного ансамблю. Всесвітнє визнання й успіх, безумовно, виникли 

завдяки спорідненості творчих пошуків, близькості індивідуальностей 

музикантів, яка проявлялася в гармонійності, простоті і ясності інтерпретації. 

І все ж, головним зерном унікальності даного ансамблю було саме те, 

наскільки майстерно і з задоволенням музиканти вміли застосовувати 

здатність поступитися один одному і підпорядкувати внутрішні художні 

настанови живої течії музики. «Ми часто чули, як при виконанні камерних 

творів чудовими солістами, при всьому досконало, кожен з учасників 

ансамблю залишався солістом», − писали в рецензіях лейпцизькі газети після 
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гастрольного концерту тріо, розповідаючи про зовсім іншу картину в 

зазначених музикантів: «кожен підкоряється цілому, залишаючись скромним 

слугою виконуваної музики. Більш ідеальний колектив, що музикує, навряд 

чи можна собі уявити» [241, с. 128]. 

Отже, феномен камерно-ансамблевого музикування багато в чому 

визначається ускладненістю ланцюга композитор − виконавець − слухач, що 

в поєднанні з діалогічним та синергетичним ефектами веде до розширення 

комунікативного простору. Уявімо об’єкт, що знаходиться в стані спокою, 

без руху, і розглянемо його в часі. Якщо на об’єкт не діятимуть ніякі сили, то 

в часі він буде незмінний, тобто об’єкт поза взаємодій буде вічний, але без 

змін і розвитку не буде мати сенсу. Така доля музичних творів, що не 

виконуються, які залишаються незмінними, але й невідомими. У разі ж 

звернення виконавця/виконавців до нотного тексту варіантність його 

прочитання неминуча. Більш того, саме множинність прочитань і забезпечує 

актуалізацію музичних творів. При цьому педантизм у розшифровці 

авторських вказівок не є запорукою успішного виконання. Тут важливіше 

інше − відчуття загального настрою, цілісної структури: «Читати − значить 

перекладати, оскільки досвід двох різних людей ніколи не збігається. 

Поганий читач як поганий перекладач: буквальний там, де потрібен 

перифраз, і перефразовує там, де потрібна буквальна точність. Освіченість 

сама по собі при читанні не настільки важлива, як якийсь інстинкт, адже 

великі вчені не раз опинялися поганими перекладачами» [82]. 

Як ми зазначали вище, виконання музики, як своєрідний аналог 

читання вголос, має кілька видів взаємодій із вихідним текстом: 

– при виконанні сольного твору відбувається поєднання двох творчих 

особистостей: композитора і виконавця, але на остаточний варіант 

цього діалогу впливають також зовнішні чинники (акустика, енергія 

публіки тощо). 
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– при виконанні ж дуетної сонати в процесі створення можуть брати 

участь: а) виконавці з загальною музичною ідеєю втілення твору 

композитора; б) виконавці з різними поглядами на концепцію твору. 

Таким чином, камерна скрипкова соната отримує ширший, ніж у 

практиці виконання сольних творів, спектр можливих прочитань, відмінність 

яких багато в чому визначається якістю поставлених виконавцями завдань і 

способів їх здійснення.  

На думку А. Хуторської, «порівняння композиторських і виконавських 

інтерпретацій підтвердило, що, з одного боку, потенційне семантичне поле 

інтерпретації твору з кожною новою ланкою (поет – перекладач – 

композитор – перекладач – виконавець − слухач) розширюється, оскільки 

кожний учасник вносить своє суб’єктивне розуміння. З іншого боку, реальне 

семантичне поле звужується, оскільки ні композитор не може відобразити в 

одному творі потенційне різноманіття поетичного образу та змушений 

вибирати свою лінію розвитку, ні виконавець не в змозі реалізувати в кожній 

конкретній інтерпретації всі можливості, які дає композиторський текст» 

[225, с. 13].  

Кожне нове рішення тягне пошук інших варіантів виконання і так до 

нескінченності, беручи до уваги унікальність поєднання кожної пари 

виконавців у дуеті. Важливо розуміти, що на остаточну версію, яка 

виноситься на сцену (запис), впливає обраний виконавцями тип комунікації, 

їх прагнення до рівноправного діалогу або до синергії, об’єднання творчих 

енергій та художніх настанов через узгодження не тільки драматургічних і 

фразувальних деталей твору, а й шляхом примирення звукових образів 

інструментів і техніки гри на них. 

Враховуючи вищесказане, пропонується розглянути такі моделі 

взаємодії музикантів-солістів у камерно-інструментальному дуеті:  

1. творчі настанови учасників дуету спрямовані на монологічний тип 

висловлювання, що певним чином блокує когнітивні процеси та 

перешкоджає виробленню спільної концепції твору композитора (такий дует, 
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фактично, не може відбутися, адже виконавці не зацікавлені в ансамблевому 

музикуванні);  

2. учасниками дуету стають музиканти, що віддають перевагу 

«сольному» виконавству, але виявляють зацікавленість у творчій співпраці, 

успішність якої залежить від здатності митців до емпатії та розвиненості 

мобільних якостей їх індивідуальних стилів (найчастіше гра в такому дуеті 

стає лише епізодом у творчій біографії його учасників, але виконавська 

концепція, вироблена під час такої співпраці, може відкрити оригінальні 

підходи до інтерпретації конкретного камерного твору);  

3. до складу дуету входять музиканти, які віддають перевагу камерному 

виконавству, але їхні художні настановлення протилежні, що позначається 

на ступені звукової єдності двох інструментів та переконливості спільної 

концепції твору;  

4. співпраця музикантів, здатних на суттєву корекцію власних 

художніх настанов задля створення та реалізації спільної концепції 

виконуваного твору. Саме такі виконавці, врешті-решт, зосереджуються 

виключно на камерному виконавстві.  

Тож саме художні настанови учасників камерно-інструментального 

дуету обумовлюють його приналежність до одного з двох типів: 

– діалогічного – зі збереженням індивідуальних манер виконавського 

висловлювання (модель 2-3); 

– синергетичного, що активізує параметри мобільності індивідуальних 

виконавських стилів (модель 4). 

Виходячи зі сказаного, можна запропонувати до розгляду два типи 

комунікаційної взаємодії камерних ансамблів, найяскравіше виражених за 

виконавським рішенням у готовому концертному варіанті: 

– діалогічний тип дуету, представниками якого в даній роботі обрано 

дуети В. Горовиць − Н. Мільштейн і Г. Гульд − І. Мєнухін; 

– синергетичний тип дуету, найвидатнішими прикладами якого 

вважаємо дуети Л. Оборін − Д. Ойстрах і С. Ріхтер − Д. Ойстрах. 
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Підкреслимо, однак, що такий розподіл може бути досить умовним, а 

запропоновані типи передбачають безперервну варіантність взаємодії 

учасників дуетів у комунікативному просторі камерної скрипкової сонати, де 

енергетичний баланс між слухацьким і композиторським підпросторами 

обумовлений векторами дій виконавського підпростору, є важливою 

запорукою досягнення саме синергетичного типу дуету. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

На основі положень авторських наукових концепцій (О. Катрич, 

А. Мартінсена, В. Москаленка, Д. Рабиновича та ін.) індивідуальний 

виконавський стиль представлено як цілісну систему, що відкрита до 

взаємодії з іншими складовими музичної культури (історичним, 

національним, композиторським та виконавським стилями). Вектори цієї 

взаємодії визначаються особистісними якостями виконавця (його 

темпераментом, характером, психологічними настановами), а їх зміст та 

потужність – співвідношенням стабільних (тих, що обумовлюють цілісність 

індивідуального виконавського стилю та відповідну систему музично-

мовленнєвих ресурсів) та мобільних параметрів стилю. Визначено, що 

реалізація комунікативного потенціалу виконавського стилю вимагає 

розвитку його мобільних якостей, що відображають художнє настановлення 

на творчу співпрацю та забезпечують її продуктивний характер.  

Художній простір камерної скрипкової сонати представлено як 

комунікативну систему; її дослідження потребує використання когнітивного 

методу, за яким акцент робиться на розумінні повідомлень, а також намірів 

комунікатора. Саме когнітивний метод взаємин партнерів допомагає 

відповісти на питання: 

– яким чином відбувається взаємодія виконавців у процесі досягнення 

спільної мети; 
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– як і на якому етапі творчої роботи формується спільна виконавська 

концепція камерного дуету. 

Зазначено, що специфіка суб’єктно-об’єктних взаємин у дуетному 

камерно-ансамблевому виконавстві визначається кількістю векторів 

стильової взаємодії: з собою, як з іншим, з партнером, зі своїм інструментом 

та інструментом партнера, з композитором, нотним текстом, редактором, 

слухачем. Зміст та потужність кожного вектору комунікації обумовлюється не 

тільки професійною майстерністю, загальною культурою виконавців, але й 

психологічним настановленнями слухача. Так, наприклад, поєднання 

особистостей різних типів (екстравертних та інтровертних) в дуеті може 

значно вплинути на їх творчу взаємодію, посилюючи чи послаблюючи 

процес обміну артистичною енергією.  

Виявлено, що безліч варіантів побудови відносин учасників дуету 

провокує дослідників (зокрема, І. Польську) умовно розділити їх на дві 

типологічні групи: 

– виконання, що будується на презентації різних індивідуальностей; 

– виконання, метою якого є створення ілюзії абсолютної єдності творчих 

індивідуальностей. 

В обох випадках можливе створення спільної виконавської концепції 

твору композитора, але алгоритм роботи над нею та механізми її реалізації 

будуть суттєво відрізнятися. 

Встановлено, що розмаїття інтерпретаційних версій камерно-

інструментальних дуетів обумовлене виконавськими художніми 

настановленнями, проявами яких є вибір монологічного та діалогічного типів 

висловлювання, а також камерної чи концертної трактовки композиторського 

твору. Розроблено моделі взаємодії музикантів-солістів у камерно-

інструментальному дуеті, на основі яких зроблено висновок, саме художні 

настанови учасників камерно-інструментального дуету, що обумовлюють 

його приналежність до одного з двох типів: 
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– діалогічного – із збереженням індивідуальних манер виконавського 

висловлювання; 

– синергетичного, що активізує параметри мобільності індивідуальних 

виконавських стилів.  
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РОЗДІЛ 3 

 

ВЗАЄМОДІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВИКОНАВСЬКИХ СТИЛІВ 

У ДУЕТНОМУ МУЗИКУВАННІ: ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Як ми зазначали вище, за часів виникнення ансамблевого музикування 

істотною особливістю камерного жанру була нестабільність складу 

виконавців. Твори композиторів могли виконуватися різними поєднаннями 

інструментів. Часто долучалися до виконання й самі автори. З плином часу 

викристалізувалися камерні жанри, встановився склад ансамблів, виникли 

«стандартні» склади: дуети, тріо, квартети тощо, складені з певного набору 

інструментів. Остаточне розмежування партій відбулося в епоху класицизму, 

що поступово призвело до створення ансамблів, учасники яких володіли 

своїм інструментом на професійному рівні. У зв’язку з цим виконавців 

камерно-ансамблевої музики можна умовно розділити на два класи: солістів, 

шанувальників гри в ансамблі від випадку до випадку, тобто які не мають 

великого, спільно напрацьованого репертуару, і музикантів, які займаються 

камерно-ансамблевим виконавством професійно.  

Очевидно, що поняття виконавський тип дуету в сенсі «стилю 

діяльності
1
» в повній мірі може бути застосовний тільки до другого класу 

музикантів. Саме в цьому випадку можливе тривале спілкування, що веде до 

виникнення синергетичного ефекту, коли співробітництво призводить до 

виникнення якоїсь нової якості музики, що виконується. Перший же клас 

може бути охарактеризований, на наш погляд, тільки поняттям 

«виконавський стиль дії»
2
, який має більш обмежене значення. Звісно ж, що в 

цьому випадку комунікативна ситуація спільного музикування переважно 

буде вибудовуватися за моделлю діалогу, в якому професійно або дружньо 

зацікавлені один в одному музиканти спілкуються за допомогою музики.  

                                                 
1
Термін Ю. Цагареллі [226]. 

2
Термін Ю. Цагареллі [там само] 
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При об’єднанні двох особистостей, двох індивідуальностей в одне 

неподільне ціле − камерний дует, який пов’язує в собі цілу гаму 

суперечливих і одночасно гармонійних особливостей, виникає 

комунікативний зв’язок. На наш погляд, існує ряд ознак, за якими можна 

припустити, наскільки конкретний «музичний союз» гармонійний у дуеті і за 

якою моделлю (діалогу чи синергії) працюють виконавці. Це не тільки 

індивідуальні якості характеру особистостей музикантів, приналежність їх до 

певної виконавської школи (особливо, якщо мова йде про музикантів із 

різних країн), але й розвиненість комунікабельних здібностей. Починаючи 

роботу в дуеті, музиканти не завжди підозрюють про те, до чого приведе 

об’єднання двох особистостей − чи то два яскраво виражених лідера або ж 

виконавці, завжди здатні піти на компроміс заради партнера в ансамблі. 

Адже вдалий виступ музиканта в ансамблі безпосередньо залежить, у першу 

чергу, від «характеру його власної виконавської індивідуальності, <...> від 

ступеня її “валентності” або “вступу в реакцію” з художнім світовідчуттям 

іншого чи інших музикантів» [31, с. 6].  

Неможливо із упевненістю сказати − чи вдасться музикантам в 

ансамблі зберегти самобутність висловлювання, не зашкодивши тій 

атмосфері та драматургії, яка закладена композитором у сонаті, що 

виконується. У тому випадку, коли в дуеті виступають музиканти, які 

присвятили все професійне життя сольному виконавству (де звуковий 

простір твору формується за іншими законами, диктуючи відмінні від 

камерної музики, виконавчі завдання), визначальним фактором успішної 

ансамблевої роботи, на нашу думку, є саме здатність музикантів почути ще 

один звуковий/художній простір, крім свого особистого. Наявність у 

музикантів таких якостей, як вміння чути й навіть передчувати наміри та дії 

свого партнера, значно розширює палітру засобів художнього впливу на 

публіку.  

Однак потрібно зазначити, що фактор мобільності спрацьовує і тут. 

Адже навіть при найкращому творчому взаєморозумінні, в публічному 



111 

 

виступі артистів їх концепція зазнає змін під впливом особистих емоцій, 

акустики, енергії слухацького залу. Усе це істотно змінює відчуття при 

виконанні твору на сцені в порівнянні з репетиційним процесом. У 

результаті, обумовлений під час плідної співпраці виконавський план 

(концептуальні, драматургічні, динамічні та інші параметри музичного 

твору/ів) піддається коригуванню, що найбільш яскраво проявляється у 

відчутті часу (пульсація і агогіка) та динаміці (що безпосередньо 

співвідноситься з акустикою). Іноді це може привести до раптової (можливо, 

навіть неусвідомленої) відмови від ролі ансамбліста, з поверненням 

характерної для сольного виступу подачі звукового матеріалу.  

Таким чином, бачимо, що, виступаючи в дуеті, музикант-виконавець 

може в повному обсязі продемонструвати ті риси, які характеризують його 

індивідуальний виконавський стиль, але це навряд сприяє досягненню 

творчої синергії. Втім, така рольова дисфункція може бути наслідком 

свідомого вибору учасників ансамблю, що вважають за краще монологічний 

тип висловлювання і виступають в ансамблі лише волею випадку. Разом з 

тим, існує ще одна площина ситуації, що розглядається: дуетне музикування 

з різними музикантами. Тоді, навіть при виконанні однієї сонати, і задум, і 

його сценічна реалізація можуть не просто варіюватися, але істотно 

різнитися. 

Усе це дало можливість аналізувати виконавські версії камерних 

скрипкових сонат в аспекті творчої взаємодії діалогічного або 

синергетичного типу. 

 

3.1. Творчий діалог музикантів-солістів у камерному дуеті 

3.1.1. Четверта соната для чембало та скрипки Й. С. Баха у виконанні 

дуету Г. Гульд – І. Мєнухін. 

 

Уже досить тривалий час основу навчального та концертного 

музичного репертуару складають твори, написані понад 200 років тому. 
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Безсумнівно, це ставить перед музикантами певні завдання, найважливіше з 

яких, на наш погляд, − актуалізація класичної спадщини. Це очевидно при 

вивченні історії виконання музики Й. С. Баха, 330-ліття від дня народження 

якого відзначалося в 2015 році. Як відомо, після смерті композитора його 

музика була забута і більше ста років не виконувалася. За цей час змінилося 

багато чого: епохальний стиль, естетичні парадигми, інструментарій, смакові 

уподобання публіки, що призвело до численних спроб адаптації бахівської 

музики до нових умов. Так, займаючись популяризацією музики великого 

кантора, Р. Шуман перевидав бахівські сольні скрипкові сонати, додавши до 

них фортепіанний супровід, а Ф. Мендельсон вважав за можливе створити 

акомпанемент до Чакони з Другої партити для скрипки соло. У цей же ряд 

можна віднести і редакції клавірних творів Й. С. Баха, зроблені К. Черні. 

Однак, завдяки таким, нині суттєво переглянутим версіям, музика Й. С. Баха 

стала невід’ємною частиною репертуару, в тому числі педагогічного. З цього 

часу починається історія «включення» бахівської музики в культуру різних 

періодів. Відзначимо, що кожне нове покоління музикантів шукає свої шляхи 

прочитання бахівських творів і по-різному вирішує цю проблему, але 

завдання у всіх одне − зробити музику Й. С. Баха співзвучною часу.  

Перш за все, скажімо ще раз про те місце, яке сонати для чембало і 

скрипки Й. С. Баха займають в історії камерного мистецтва. Нагадаємо, що 

багато дослідників вважають родоначальником концертного втілення 

камерної сонати Людвіга ван Бетховена. Однак, на основі проведеного в 

першому розділі аналізу еволюції камерно-ансамблевої музики, ми можемо 

стверджувати, що архетип сучасного камерного ансамблю починає 

формуватися ще в епоху Бароко. Відмінною рисою ансамблевого 

музикування в той час було виконання творів у кімнатній обстановці. 

Притому, що камерно-ансамблева музика мала жанровий поділ на дві основні 

сфери: церковну і власне камерну, жанр інструментальної сонати поділявся 

на два типи − Sonata da chiesa і Sonata da camera, перша з яких відрізнялася 

більш урочистим, величним характером. Різниця між цими сферами камерної 
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музики полягала також і в кількісному складі виконавців, але чіткої межі між 

сольною музикою і музикою із супроводом, по суті, не існувало.  

У цьому аспекті розглянемо шість сонат для чембало і скрипки 

Й. С. Баха, які композитор написав під час свого перебування при дворі 

принца Леопольда Ангальт-Кетенського. Князь був покровителем мистецтв і 

прекрасним музикантом − грав на клавесині, скрипці та віолі да гамба. 

Кальвініст за віросповіданням, він був противником пишної церковної 

літургії, тож Й. С. Баху не потрібно було складати музику для богослужінь у 

великій кількості, тому весь свій час він присвячував світським жанрам, 

створюючи композиції для виконання придворною інструментальною 

капелою, для домашнього музикування. У їх числі і твори за участю скрипки. 

Відомо, що Й. С. Бах навчався грі на скрипці з дитинства та «практично 

він добре знав техніку струнних інструментів», успішно і вміло 

використовуючи їх у всій своїй чисельній скрипковій творчій спадщині, хоча 

про його власну віртуозність ми не маємо точних відомостей [236, с. 284]. 

Більш того, дослідники неодноразово відзначали той факт, що Й. С. Бах 

вводить у великі твори (кантати, ораторії та меси) виразно-поетичні сольні 

епізоди, доручені струнно-смичковим інструментам. Забігаючи вперед, слід 

також звернути увагу на той факт, що заняття на скрипці знайшли своє 

відображення не тільки в кількості написаних творів для струнно-смичкових 

інструментів, а наклали відбиток ще й на клавірну творчість: «у творах для 

клавішних інструментів відчувається, що він був скрипалем <...>, фразування 

і модуляційні особливості, характерні для скрипкових інструментів, він 

застосовує до клавішних» [там само].  

Своєрідним розвитком цієї лінії стали написані в м. Кетені приблизно в 

1720 році скрипкові партити, сонати і концерти. Цікаво, що композитор 

називає свої сонати «для чембало і скрипки», незважаючи на прийняту в той 

час систему називати так лише тріо-сонати; тут же Й. C. Бах ставить чембало 

на перше місце, змінивши звичну роль чембало як «цифрованого басу», 

намічаючи новий вектор розвитку камерного ансамблю як концертного 
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жанру. Досить навіть візуально оцінити складність обох партій, щоб 

зрозуміти, що тут немає закріплених функцій соліста й акомпаніатора. Більш 

того, партії інструментів розвиваються як голоси в імітаційній поліфонії, що 

дає кожному учаснику дуету проявити технічну майстерність.  

Слід сказати і про те, що, на відміну від більшості інших своїх творів, у 

ці сонати Й. С. Бах вклав власні душевні переживання, пов’язані з відходом з 

життя першої дружини. Переважаючими в шести сонатах є скорботні 

інтонації, підпорядковані, тим не менш, логіці поліфонічного розвитку: 

«Занурений він у скорботу або в містичні сни, врешті-решт, він стримує себе 

в строго фугированій заключній частині» [236, с. 292]. Сонати 

чотиричастинні (за винятком Шостої сонати, в якій п’ять частин), побудовані 

за принципом контрасту (чергування гомофонного і поліфонічного письма, 

зміна темпів, ладові відхилення), що відповідає сюїтним принципам, 

характерним для музики того часу.  

Уже згадана в цій роботі Четверта соната для чембало і скрипки c-moll 

складається з чотирьох частин Largо − Allegro − Adagio − Allegro. Причому 

тільки перша частина має назву − Сициліана, що з одного боку виявляє 

драматургічні зв’язки циклу з сюїтою, а з іншого – дає ключ до розуміння 

семантичної концепції твору. 

Одноголосна фактура скрипкової партії досить складна для виконавця 

(особливо в плані ведення єдиної лінії від першого до останнього такту, 

переважно без вібрації, яка зазвичай є основним засобом виразності 

сучасного скрипаля). Партія ж фортепіано, фактично, імітує скрипкову, але з 

обумовленою специфікою інструменту насиченістю фактури, що значно 

ускладнює завдання виконання музичного матеріалу в єдиній для обох 

інструментів манері.  

Відзначимо, що при зверненні до музики Й. C. Баха сучасні виконавці 

стикаються з рядом проблем, основна з яких − це зміна інструментарію, що 

впливає не тільки на характер звуковидобування і техніку гри, але, що 

найголовніше − на образний лад. Разом з тим, при підготовці фортепіанних 
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програм із творів Й. C. Баха та Г. Генделя виконавці часто орієнтуються на 

звучання старовинних інструментів, прагнучи передати на фортепіано 

клавесинну або органну звучність. Керуючись словами Руста, першого 

видавця бахівських творів про те, що «сонати Баха для чембало і скрипки 

можуть бути виконані тільки за участю чембало» (цит. за: [236, с. 295]), варто 

також згадати про те, що деякі ефекти, що застосовуються клавесиністами, 

неможливі на роялі (наприклад, одночасне звучання кількох октав для одного 

тону). У цілому ж, якщо порівняти чембало і сучасний рояль, то різниця 

очевидна: починаючи з зовнішнього вигляду, розміру і закінчуючи кількістю 

октав і способом видобування звуку на інструменті. На відміну від 

молоточків, які вдаряють по струнах на роялі, у чембало звук народжується 

від щипка струни маленьким пір’яним стрижнем, що в певному сенсі ріднить 

звучання клавесина й скрипки. Як вказує Д. Благий, «саме твори для 

камерного ансамблю в змозі допомогти естетично правомірному вирішенню 

подібних питань: адже при великих змінах фортепіано, будова таких 

інструментів, як скрипка чи віолончель, майже не змінилася, а тим часом 

звучання їх досить природно поєднується зі звучністю фортепіано і при 

виконанні старовинних творів» [31, с. 24]. 

Дійсно, скрипка з плином часу змінилася не так сильно, але 

коригувалися положення інструменту і постановка апарату, що дало більше 

можливостей у технічному плані. Однак у техніці звуковидобування більшу 

роль зіграла еволюція смичка, що почалася на початку XVIII століття і 

тривала до винаходу того його вигляду, який використовується в сучасній 

скрипкової виконавській практиці. Як відомо, в епоху Бароко смичок мав 

лукоподібну форму, що дозволяло скрипалеві захоплювати одночасно три 

або чотири струни під час виконання акордів. Така конструкція не давала 

великої різноманітності штрихової техніки, ускладнювала витягування 

довготривалого звуку, а також плавного переходу від ноти до ноти. Це 

обумовлювало інше ставлення до артикуляції, в повній мірі властиве 
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сьогодні лише тим скрипалям, які в пошуках звукового образу бахівської 

епохи використовують барочний смичок.  

У зв’язку з цим хочеться згадати про дуже цікаву теорію відомого 

французького філософа Етьєна Сурьо, який вважається засновником так 

званої «наукової естетики», що увібрала багато рис позитивістської традиції. 

У своїх роботах, присвячених дослідженням морфологічних структур творів 

мистецтва, Е. Сурьо «розрізняє твір, що віртуально, латентно існує поза 

часом і простором, і його конкретні реалізації, що представляють собою 

“включення” (insertion) твору в часі. Ця конкретна тимчасова і локальна, 

“присутність” твору забезпечується його виконанням» (цит. за: [106, с. 112]). 

Е. Сурьо також «звертає увагу на те, що “включення” твору мистецтва в той 

чи інший час вимагає наявності умов, які утворюють ніби “клімат” його 

передбачуваного втілення» (цит. за: [там само, с. 113]).  

З цієї точки зору нам видалася найцікавішою версія Четвертої сонати 

для чембало та скрипки Й. С. Баха, запропонована дуетом музикантів 

Г. Гульда (1932–1982) та І. Мєнухіна (1916–1999), з огляду на те, що, 

передусім, вони займають різну естетичну позицію, а також у зв’язку з 

безпосереднім ставленням Г. Гульда до тези про мінливість твору в 

історичному часі. Це визначає стиль музичної творчості Г. Гульда, 

«обумовлює незвичайність його інтерпретацій, в основі яких, як визнають 

сучасні філософи, лежить ідея діалогу різних епох і культур» [108]. 

Відомий скрипаль В. Співаков у бесіді про Г. Гульда з музикознавцем 

С. Волковим говорив: «Я пам’ятаю їх дует з Ієгуді Мєнухіним. Гульд грає 

початок другої частини десятої сонати Бетховена, коли скрипка ще не 

вступає, так, що хочеться, щоб це соло не закінчувалося. Я обожнював 

Мєнухіна, і ми з Ієгуді тісно дружили, але коли грав Гленн Гульд, нікого 

більше слухати не хотілося» [147]. Такий вислів, на наш погляд, підкреслює 

ті виконавські риси піаніста, які можна назвати «інтровертними», 

відокремленими, де в світі існує лише він − піаніст і його рояль. Це, 

безумовно, не є показником недостатньої кількості ансамблевих якостей, а 

http://www.dissercat.com/content/glen-guld-i-problemy-ispolnitelskogo-stilya-xx-veka
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лише виводить на перший план його як великого соліста, що концентрує 

свою творчість на сольній музиці. На підтвердження висловлювання 

В. Співакова, наведемо відповідну репліку С. Волкова, де міститься ще одне 

підтвердження самобутності Г. Гульда: «Мєнухін для мене − це один із богів 

скрипки і особистість видатна. Але поряд з Гульдом, з його концентрацією 

енергетики навіть Мєнухін тьмяніє…» [147].  

Говорячи про І. Мєнухіна, слід підкреслити, що основною 

виконавською рисою скрипаля завжди вважалася філософська складова, 

інтелектуальне зосередження і звернення до внутрішнього «Я», замість 

звичного звернення артиста до «глядача». «Просвітлений, просіяний звук 

Ієгуді Мєнухіна зачаровано впливає на слухача, хоча артист ніби й не 

звертається до публіки “безпосередньо”. Він звернений до самого себе і до 

вищих сил добра, миру і неба, звернений до такої сфери, яку надихає він 

сам − до життєвого простору музики. Ми чуємо звуки внутрішнього 

мовлення і, переймаючись ними, переймаємося тишею» [89].  

Перебуваючи в подібному художньому просторі, скрипаль ніби ізолює 

себе від будь-яких зовнішніх факторів, що впливають, а отже, і від партнерів 

у ансамблевій музиці. На підтвердження цього Л. Оборін писав, що «основна 

сфера творчості цього чудового скрипаля − твори великих форм. Йому менш 

близький стиль салонної мініатюри або чисто віртуозних творів, <...>. Стихія 

Менухіна − великі полотна...» [там само]. 

У його партнера Г. Гульда, на наш погляд, дещо інші причини переваги 

сольного музикування камерному. Стосовно його індивідуального 

виконавського стилю треба зауважити, що піаніст не вважав першорядним 

технічний бік виконавського мистецтва, але при цьому бездоганність техніки 

Г. Гульда не викликає сумнівів завдяки неперевершеному мистецтву 

артикуляції, віртуозності, деталізованому підходу до архітектоніки твору. 

Гру піаніста характеризує різноманіття звуковидобування між legato та 

staccato, мінімальне задіяння педалі та нівелювання художньо-декоративних 

елементів. Значну роль тут, безумовно, відіграє самітницький характер 
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піаніста, його «апостольське служіння», тобто бажання бути не артистом на 

сцені для глядачів, а скоріше слугою великої музики, де «в даному разі він 

відводив собі скромну роль музичного літописця, який лише цитує великих», 

вважаючи, що грати для публіки «взагалі поза справами художника» [54]. 

Відомо, що Г. Гульд уже на самому початку своєї кар’єри віддавав перевагу 

студійним записам, зневажаючи концертні «живі» виконання, що зайвий раз 

зводить нанівець широке поле художнього простору взаємодії музикантів і 

глядачів. Тож саме технології, які займали центральне місце в творчому 

житті Г. Гульда, допомагали піаністу-самітнику знаходитися в комунікації зі 

світом та дозволяли йому завжди контролювати ситуацію. Таким чином 

досягалася повна внутрішня свобода виконання, адже проблема сценічного 

хвилювання під час живого виступу не існувала. Важливим є той факт, що й 

слухачі завжди мали вибір: контактувати з піаністом чи ні.  

Повертаючись до історії цього ансамблю Г. Гульд – І. Мєнухін, треба 

сказати, що, на жаль, існує мало відомостей про те, як створювався цей дует і 

наскільки довге творче життя він прожив. Існує лише три записи − Четверта 

соната для чембало і скрипки Й. C. Баха, Десята соната для фортепіано та 

скрипки Л. ван Бетховена і «Фантазія» А. Шенберга. Така мала кількість 

камерних творів дає можливість зробити висновок, що досвід роботи в дуеті 

цих видатних музикантів був наслідком не стільки захоплення камерним 

музикуванням, скільки проявом взаємного інтересу до творчості партнера, 

даниною поваги. Підґрунтям цих відносин став, безумовно схожий, а саме 

раціональний підхід до музики в цілому та тяжіння до внутрішнього, а не 

зовнішнього переживання виконуваного твору. 

Однак, незважаючи на дію різноманітних суб’єктивних чинників та 

досить невеликий спільний репертуар, дует Г. Гульд – І. Мєнухін 

сформувався під знаком дружби та взаємоповаги: «Двадцятому століттю я 

зобов’язаний і дружбою з найбільш екстравагантним із моїх колег, 

канадським піаністом Гленном Гульдом», − пише І. Мєнухін [125, с. 491].  



119 

 

Вивчення запису сонати Й. С. Баха дуетом Г. Гульд − І. Мєнухін (SBS 

studios, Toronto, жовтень 1965 р.), дозволяє зробити висновок про те, що, 

живучи в одному історичному часі, музиканти зовсім по-різному розуміють 

зміст бахівської музики. Спеціалізуючись на музиці Й. C. Баха, Г. Гульд і на 

цей раз дає зрозуміти, що намагається проникнути в саму глибину змісту 

твору композитора. Своє приношення Й. С. Баху зробив й І. Мєнухін, який 

записав усі твори для скрипки соло. Першим, що звертає на себе увагу у 

відеозаписі, є нетипове виконання камерного твору напам’ять, як піаністом, 

так і скрипалем. Це, на наш погляд, ще раз підкреслює визначну роль 

творчості Й. С. Баха в житті обох музикантів.  

Згадаємо ще раз про те, що Й. C. Бах створив свої сонати для чембало і 

скрипки, припускаючи в результаті звучання облігатних голосів, 

максимально наближених за тембром. Чембало ідеально підходило для ролі 

партнера по ансамблю зі скрипкою, з огляду на специфіку чистої вібрації 

струн з резонуванням від дерева. І, незважаючи на те, що, виконуючи музику 

Й. С. Баха на сучасному роялі, всі виконавці-піаністи ризикують нагадати 

слухачеві про несхожі параметри скрипки і фортепіано, Г. Гульд робить, 

здавалося б, неможливе. Він досить переконливо імітує звучання клавесина, 

практично не застосовуючи педалі, користується протягом виконання твору 

тільки штрихом non-legato і навіть staccato. Його тактильні відчуття досить 

близькі до манери виконання на чембало, де відсутність динамічних відтінків 

треба компенсувати найтоншою штриховою і артикуляційною палітрою. 

Г. Гульд створює всі умови для «живої» взаємодії облігатних голосів з 

рівномірною звуковою силою для кожної з частин сонати.  

Всупереч такому сприйняттю піаніста, І. Мєнухін, якого цікавило 

виконання творів композиторів різних епох, очевидно, не ставив мети 

стилізувати звучання, характерне бахівському часу. На противагу «сухому» й 

уривчастому звучанню Г. Гульда, скрипаль використовує активну вібрацію і 

широкі штрихи, об’єднуючи всі ліги і довгі ноти у вільно розгорнуту співучу 

мелодію, що було практично неможливо зробити бароковим смичком.  
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Пояснити таку розбіжність виконавських концепцій, мабуть, можливо 

лише індивідуальними особливостями розуміння музики. Так, І. Мєнухін 

згадував, як ще в дитинстві на нього справило незабутнє враження виконання 

«Адажіо» із сонати для скрипки соло Й. С. Баха П. Казальсом, який «зіграв 

акомпанемент ламаними арпеджіо у псевдомадярському стилі на доказ того, 

що у Баха в жилах текла циганська кров» [125, с. 58]. 

Хотілося б також торкнутися питання інтонування бахівських 

камерних творів у його комунікативному аспекті. Музикознавці, вважаючи 

це питання актуальним та важливим, відзначають, що «у музичному 

інтонуванні як інтерпретації, з одного боку, та актуалізації нотного тексту − з 

іншого, принципово різні типи “засвідчення правильності”. У першому 

випадку мова йде про відповідність композиторському наміру, достовірне 

його розуміння, в іншому − про виникнення повноцінного інтерактивного 

контакту» [53, с. 5]. 

У зв’язку з цим, аналізуючи запис Четвертої сонати для чембало і 

скрипки, зупинимося більш детально на першій частині − Сициліані, з огляду 

на те, що тільки вона одна серед усіх частин шести сонат Й. C. Баха для 

чембало і скрипки має програмну назву. А. Швейцер вказує на співзвучність 

її мелодії з інтонаційним строєм арії «Erbarme dich» зі «Страстей за 

Матфеєм», тим самим підкреслюючи, що і сама Сициліана повинна бути 

виконана досить драматично, імітуючи схлипування й створюючи досить 

напружений емоційний стан [236]. Використовуючи ритм як один із 

головних засобів музичної виразності, тут Й. C. Бах створює потрібну 

атмосферу за допомогою акцентування третьої та шостої восьмих у партії 

скрипки (безумовно, головній у сициліані, як і в арії зі «Страстей за 

Матфеєм») з метою збільшення напруги до кінця такту, що і створює, на наш 

погляд, відповідний драматичний ефект.  

Дует Г. Гульд – І. Мєнухін, застосовуючи абсолютно різні засоби, 

повністю враховують у своїй інтерпретації ці «вказівки» Й. C. Баха: частково 

зберігаючи авторське акцентування, музиканти строго дотримуються 
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рівності звучання, створюють фрази приголомшливої довжини − без 

переривання думки від першої до останньої ноти, а також утворюють єдність 

звукового простору. Те, що властиво багатьом сучасним інтерпретаторам, а 

також редакторам творів Й. C. Баха, − це наростаючі і згасаючі динамічні 

градації, занадто сентиментальні або навпаки пристрасні висловлювання, 

виявляється абсолютно не властивим виконанню цього дуету.  

Можна з упевненістю сказати, що Г. Гульд і І. Мєнухін провели 

глибоке всебічне вивчення авторського тексту, знаходячи не тільки явні, але і 

приховані його закономірності, «що нерідко уподібнюються ніби читанню 

“між рядків”» [31, с. 20] і, не дивлячись на недостатню єдність в манері 

вираження, зуміли розкрити справжній зміст цієї музики шляхом 

індивідуального інтонування. Нам здається, що виконанню даного дуету 

якомога більш повно відповідає висновок, зроблений Т. Вєркіною: 

«виконавець у практиці актуального інтонування не просто відтворює 

композиторський продукт, а створює його звуковий еквівалент, граючись 

знаками та змістами культури, звертаючись до своїх сучасників, намагаючись 

викликати відповідно до своїх інтенцій зміни у їхньому світі» [53, с. 5]. 

Своїм «прочитанням» бахівської сонати цей дует демонструє свій 

варіант «включення у час». При цьому музиканти не віднімають «радості 

<...> слухати ці сонати у тих, хто має в своєму розпорядженні тільки сучасне 

фортепіано», змушують повірити в те, що «ці твори так, як нам їх передали, 

звучать красиво» [236, с. 295].  

Говорячи про ансамблеву взаємодію дуету Г. Гульд − І. Мєнухін, 

можна сказати, що це діалог у відкритій формі, тобто діалог музикантів, які 

по-різному проникають у музику епохи бароко, але які через це не 

перестають бути взаємоввічливими і чуйними, а значить, їх творча співпраця 

є яскравим прикладом успішного камерного дуетного виконавства. Однак 

стосовно даного дуету не можна говорити про досягнення синергетичного 

ефекту, оскільки:  
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1) дует не був стабільним, його виконавський репертуар не нараховує 

великої кількості спільно зіграних творів;  

2) музиканти не мали достатнього ступеню мобільності для роботи в дуеті 

та не були готові до модифікації виконавських засобів виразності при 

створенні спільної концепції твору;  

3) не мали достатньої єдності в манері передачі авторського тексту, що 

проявлялося в різних методах реалізації звукового образу твору, а саме 

використанням різнопланових засобів виразності.  

 

3.1.2. Виконавське прочитання Третьої сонати для скрипки 

та фортепіано Й. Брамса дуетом В. Горовиць − Н. Мільштейн 

 

У першу чергу необхідно сказати кілька слів про історію цього 

творчого союзу. Однолітки, вихідці з України, В. Горовиць (1903–1989) та 

Н. Мільштейн (1904–1992) познайомилися і потоваришували в 1921 році в 

Києві. Запорукою багаторічного співробітництва стало відчуття творчої 

спільності: «Між мною і Володею сталася миттєва хімічна реакція» 

[127, с. 27] згадував Н. Мільштейн, вражений тим, що В. Горовиць був 

схильний грати «щось зовсім незвичайне: свою власну версію сцени кування 

мечів із Вагнерівського “Зігфріда”, або імпровізував на теми з опери “Трістан 

та Ізольда”, або виконував великий фрагмент опери Римського-Корсакова 

“Золотий Півник”» [там само]. Цей музичний «ураган» глибоко вразив 

Н. Мільштейна ще й тому, що він сам тяжів до всякого роду транскрипцій «на 

тему», найяскравішим підтвердженням чому служить славетна 

«Паганініана». 

Протягом майже трьох років музиканти гастролювали по містах Росії, 

України, Криму і Кавказу з сольними програмами (від музики Бароко до 

сучасних їм композиторів, таких як М. Метнер, С. Прокоф’єв, 

К. Шимановський) і камерними творами (сонати С. Франка, К. Сен-Санса, 

Е. Гріга). Ось як описував спільну діяльність Н. Мільштейн: «Одним із наших 
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найбільш важливих виступів у Москві був концерт, що відбувся в 1923 році. 

На концерті ми з Горовицем представляли в Росії прем’єри Першого 

скрипкового концерту Кароля Шимановського та Першого скрипкового 

концерту Сергія Прокоф’єва. В обох концертах Горовиць виконував 

фортепіанну версію оркестрових партій (я вважав, що, якщо грає такий 

великий піаніст, як Володимир Горовиць, то оркестр уже не потрібен!)» [127, 

с. 34]. Хоча, як нарікав Н. Мільштейн, «Горовиць як акомпаніатор грав, як і 

слід було очікувати, виключно жваво, але, на жаль, іноді занадто голосно» 

[там само, с. 35]. Як бачимо, навіть виступаючи в якості соліста, 

Н. Мільштейн був змушений пристосовуватися до 

В. Горовиця − акомпаніатора. Яскравий тому приклад − виконання 

музикантами Фантазії на теми з опери «Кармен» П. Сарасате. Творча натура 

В. Горовиця не могла залишатися в тіні. Це призводило до того, що й сама 

фортепіанна партія твору в його виконанні постійно змінювалася, що в 

кінцевому підсумку призвело до створення славнозвісної «Кармен-фантазії».  

Відзначимо, що багато в чому художні настанови музикантів були 

близькі, що пояснюється віковим (як ми вже згадували, музиканти були 

однолітками), стильовим (спільність настанов віртуозно-романтичної 

виконавської школи та епохального стилю) і національним факторами. Хоча, 

люди, які близько знали музикантів, зазначали, що вони значно відрізнялися 

за характером і сприйняттям життя, були такими різними, «немов їх 

розділяли століття» [71]. Наприклад, про В. Горовиця сучасники 

відгукувалися як про складну і мінливу натуру, тоді як Н. Мільштейн 

відрізнявся відкритим характером, врівноваженістю, незворушністю і 

умінням завжди зберігати гарний настрій [там само]. 

Поряд із цим, можна стверджувати, що музиканти збігалися в тому 

головному принципі віртуозного стилю, який Д. Рабінович сформулював так: 

«вражати, а не висловлювати». Як приклад наведемо один курйозний факт, 

що стався під час виступів у літніх гастролях на відкритих майданчиках. Як 

правило, граючи напам’ять програму з творів камерної музики, В. Горовиць і 
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Н. Мільштейн на цей раз усе ж «<...> встановили пульти. Піднявся вітер, і 

листки розлетілися, а ми продовжували грати, ніби нічого не сталося! Наш 

план вдався, публіка була в захваті!» [127, с. 28–29]. 

Узагальнюючи вищесказане, зазначимо, що обидва виконавці були 

схожі в головному − вони були одержимі музикою. Уже в юні роки 

В. Горовиць проявив себе справжнім майстром, він мав настільки бездоганне 

чуття, що його виконання наче виникало стихійно, як єдиний варіант 

розвитку події, що створювалася без жодного первинного замислу. 

Виконавський стиль В. Горовиця відрізняли приголомшлива віртуозність, 

неповторна міць і в той же час поетичність. Репертуар видатного піаніста, 

якого іменували «Лістом XX століття», становили переважно твори 

композиторів-романтиків: Ф. Шопена, С. Рахманінова, П. Чайковського, 

О. Скрябіна та, звісно ж, Ф. Ліста. 

Ансамблева діяльність не дуже приваблювала піаніста, однак 

сучасники не могли не оцінити дует В. Горовиця та С. Рахманінова, який 

виконував на двох роялях сонати і концерт В. А. Моцарта, Першу і Другу 

сюїти самого С. Рахманінова та інші твори, щоправда, не для широкої 

публіки. Світовї ж популярності набуло «тріо мушкетерів» у складі: 

Н. Мільштейн, В. Горовиць, Г. П’ятигорський. 

Безперечною була й винятковість виконавського таланту 

Н. Мільштейна: скрипка була невід’ємною частиною його душі й тіла. На 

думку його друга – віолончеліста Григорія П’ятигорського, скрипаль міг бути 

тільки тим, ким був – фантастичним скрипалем [71]. Вихованець вітчизняної 

скрипкової школи, учень видатних педагогів П. Столярського та Л. Ауера, 

Н. Мільштейн володів досконалою технікою, його гру відрізняли гарний 

сріблястий звук, а інтерпретації − смак і бездоганне відчуття форми. 

Репертуар Н. Мільштейна складався в основному з класичних і романтичних 

творів, концертів для скрипки з оркестром Ф. Мендельсона, М. Бруха, 

П. Чайковського і О. Глазунова, а також творів для скрипки соло Й. С. Баха.  

Повертаючись до історії існування дуету В. Горовиця та 
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Н. Мільштейна, зазначимо, що їх друзі свідчили про те, що в кінці життя їхні 

шляхи розійшлися. Можливо, однією з причин була розбіжність у 

суспільному визнанні музикантів. Адже, як вважали критики, які високо 

оцінювали талант Н. Мільштейна як надзвичайно витонченого й досконалого 

виконавця, до тих «олімпійських висот», яких досяг його друг та партнер, 

йому дійти не вдалося. Імовірно, саме це вплинуло на відносини музикантів, 

їхні зустрічі стали не частими, та й дружба дещо ослабла.  

Тим не менш, багаторічна співпраця музикантів дозволила їм 

накопичити в своєму репертуарі чимало творів, але склалося так, що існує 

лише єдиний запис дуету − Cоната op. 108 № 3 для скрипки й фортепіано 

Й. Брамса, яку вони записали на платівці в червні 1950 року в Нью-Йорку. 

Важко пояснити, чому музиканти зупинили свій вибір саме на цьому 

творі, адже на початку концертної діяльності обидва уникали виконання 

музики Й. Брамса. Однак деякі припущення ми можемо зробити. По-перше, 

ця соната має особливу концертну ефектність, яка властива творам великих 

жанрових форм. Також важливу роль, на наш погляд, зіграла його 

виконавська складність. І тут справа полягає не тільки в технічних 

труднощах, з якими і В. Горовиць, і Н. Мільштейн могли успішно впоратися 

навіть не замислюючись, а скоріше в складності донесення до слухача 

особливої драматургії композитора, його світовідчуття. 

Серед безлічі творів камерно-інструментальної музики Й. Брамса 

тріада скрипкових сонат, яка була написана у 1879–1888 роках (у так званий 

«віденський період» його творчості), відрізняється різноманітністю 

драматургічних рішень. І. Браудо зазначає, що Брамс «уникнув двох небезпек 

камерного стилю: надмірної механізації написання по готовим уже схемам і 

віртуозності, як самоцілі» [44, с. 26]. Поряд із пісенністю, що характеризує 

композитора як романтичного мрійника, в сонатах є яскраві драматичні 

сплески − прояви бунтарського, дієвого характеру композитора. Не 

випадково, як зазначає К. Царьова, брамсівські «сонати-дуети синтезують 

симфонічність, концертність і камерність, продовжуючи тим самим 
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бетховенську традицію» [228, с. 306]. 

У всіх трьох камерних сонатах «бетховенський принцип» отримує 

новий розвиток, багато в чому завдяки особливому методу мотивно-

інтонаційної розробки, що дозволяє «досягти найвищої інтенсивності 

тематичного розвитку навіть на порівняно невеликих просторах» [40]. У 

якості характерних рис камерних сонат Й. Брамса також слід відзначити 

ритмічну свободу і схильність до ретельної обробки деталей. 

Підкреслюючи стильові особливості Третьої сонати d-moll, відзначимо, 

що вона вважається трагічним фіналом сонатної тріади і, можливо, тому несе 

в собі ознаки симфонічного типу розвитку. На користь цього говорить і 

чотиричастинна форма сонати зі своєрідним музично-образним рішенням 

частин, і наповнення музичного матеріалу контрастними емоційними 

відтінками від світлої лірики до глибокого драматизму, і присутність 

тематичної арки між першою частиною і фіналом, і наскрізний розвиток. 

«Третя, одна із завершальних − слідом за Четвертої симфонією − ще один 

шлях “від елегії до трагедії”» − зазначає, аналізуючи сонату, К. Царьова 

[228, с. 310]. 

Глибоко продумана драматургія сонати послідовно розкривається в 

кожній із частин циклу. I частина (Allegro), носить бентежно-романтичний 

характер, де лірична пісенність, що супроводжується уривчастими 

зітханнями, змінюється бурхливим вибухом почуттів, демонструючи 

суперечливість і складність сюжетної лінії. II частина (Adagio) за характером 

контрастна першій − тут головна роль віддана скрипці, яка і втілює основну 

задачу композитора − співучість, спокій і велич духу. III частина (Un poco 

presto e sentimento) написана в дусі скерцо, примарна за характером, що 

відбивається як у партії скрипки, так і фортепіано. Тут виникає думка про гру 

як про невловимість і недомовленість буття. Розгорнутістю за масштабами 

виділяється IV частина (Presto agitato), яка є концентрацією образів усієї 

сонати в цілому. Саме ця частина найбільш повно виявляє трагічний дух 

твору, акцентуючи увагу на мужність і духовну силу героя.  
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Важливою складовою драматургії сонати постає поліфонічність, що 

розповсюджується як на музичний матеріал кожної з партій, так і на 

ансамблеву взаємодію, що обумовлює додаткові труднощі у пошуку 

консенсусу між учасниками дуету. Яскравою ілюстрацією цього принципу 

постає головна партія першої частини, де він заявляє про себе взаємодією 

канонічно викладеної мелодії у фортепіанній партії та контрапунктуючої їй 

мелодії скрипки. Іншим прикладом є розробка першої частини, побудована на 

незмінному органному пункті у великій октаві фортепіано та складному 

переплетінні мелодійно-інтонаційного комплексу головної партії у скрипки та 

фортепіано. В обох випадках поліфонічність виступає засобом втілення 

художньої ідеї та залучається окремо у фортепіанній партії (наприклад, 

канон), окремо – у скрипковій (наприклад, мелодійно викладені подвійні 

ноти). Разом з тим, вона розповсюджується і на взаємодію голосів, адже 

композитор використовує принципи побудови оркестрових партитур. Такий 

підхід Й. Брамса до побудови конструктивного цілого створює особливі 

труднощі для його реалізації камерним дуетом, оскільки для переконливої 

передачі драматургічного задуму виконавцям доведеться довго спільно 

працювати над повним взаємопроникненням партій інструментів та мати 

єдині художні настанови у цьому процесі. 

Майстерність камерного ансамблю В. Горовиць − Н. Мільштейн при 

виконанні сонати Й. Брамса не викликає сумнівів. Легкість у подоланні 

технічних труднощів і злагодженість ансамблю, безсумнівно, заворожують 

слухача. Однак поряд із цим створюється відчуття «невключення» в 

драматургію, закладену композитором, якоїсь формальності виконання. У 

результаті чого нівелюються ті риси сонати, які особливо цінують у ній як 

музиканти, так і публіка: яскравість контрастних станів, виразність інтонацій, 

масштабність музичного сюжету в цілому. Створюючи свій музичний образ, 

В. Горовиць та Н. Мільштейн зберегли камерний характер і атмосферу 

ансамблю як такого. І в той же час «діалогічність» інструментальних партій, 

що є однією з переважних рис Сонати № 3 Й. Брамса, за винятком, можливо, 
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II частини, де головний музичний матеріал відданий композитором скрипці, − 

не стала визначальною в їх інтерпретації. 

Говорячи про виконавське рішення першої частини сонати, відзначимо 

досить рівне і в ритмічному, і в динамічному плані прочитання. Однак 

виразні засоби, позначені автором протягом усього твору (вже в першому 

такті в партії скрипки є вказівка − sotto voce ma espressivo), і інші стильові 

особливості, які пов’язані з детальним динамічним планом, що передбачає 

схвильованість загального характеру головної партії, не передані 

музикантами в повному обсязі. У результаті бетховенські протестні інтонації, 

властиві музиці першої частини, набувають інший, дещо відсторонений 

характер. 

На наш погляд, саме в Adagio (II), де самим композитором в основу 

покладена вокальність, дует В. Горовиця та Н. Мільштейна найбільш 

гармонійний у передачі художнього образу. Скрипка звучить співуче й 

передає ліричний, задумливий настрій, в той час як рояль огортає її 

гармоніями, не висуваючи свої висловлювання на перший план. Слід згадати 

про те, що, будучи яскравим солістом, тут В. Горовиць грає делікатно, ніби 

беручи до уваги слова Н. Мільштейна про те, що в сонатах Брамса «повільні 

частини написані все-таки для скрипки, а не для фортепіано» [127]. 

Характер III частини сонати криється в темповому позначенні Un poco 

presto e sentimento, а якщо точніше − в ремарці e sentimento, що в перекладі 

означає «почуття» або «з почуттям». На наш погляд, у виконанні цього дуету 

мало передана виразність, чуттєва інтонація спадної терції − основного 

мотиву даної частини. Однак вони блискуче справляються з іншим образним 

завданням композитора – грайливістю, що притаманна скерцо, хоча 

виконують його скоріше завзято, ніж таємниче й примарно, що було б більш 

доречно, з огляду на тональність fis-moll, у якій написана частина. 

У фіналі ж стає ясно, що вказівка agitato (схвильовано) не дуже 

вплинула на концепцію дуету В. Горовиць − Н. Мільштейн. Незважаючи на 

те, що музиканти грають четверту частину найбільш насичено і яскраво, 
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використовуючи великий арсенал віртуозних і звукових засобів, тут немає 

різноманітності «кольорових відтінків фактури», які завжди були притаманні 

В. Горовицю. У той же час Н. Мільштейн допускає так зване формальне 

виконання подвійних нот (не підкреслюючи їх мелодійну основу), а також 

недостатньо, для настільки драматичної і експресивної музики, використовує 

різну амплітуду вібрації. Можливо, через те, що в силу молодості виконавці-

романтики не до кінця пройнялися пізньою творчістю Й. Брамса, музиканти 

не приділили належної уваги інструментальній діалогічності партитури, що 

виражена в поліфонічній взаємодії та багатстві ансамблевих взаємозв’язків 

даної сонати. «Запис зовсім не був діалогом, швидше свідченням музичної 

завзятості, зухвалої і сміливої», − так відгукувався про цей запис 

музикознавець і журналіст Соломон Волков [55]. Хоча з цією думкою досить 

важко погодитися. У всякому разі, В. Горовиць тут постає в незвичній для 

нього якості − як досить спокійний, академічний виконавець, що нагадує нам 

його записи фортепіанних концертів Й. Брамса, зроблених спільно з 

А. Тосканіні. 

Таким чином, поєднання самобутніх особистостей, які мають великий 

досвід сольного виконавства, в даному дуеті призвело, на наш погляд, до 

утворення ансамблю, який можна розглядати як взаємини музикантів-

солістів, із власним індивідуальним стилем, що прагнуть до рівноправного 

існування в дуеті. При цьому реалізуються такі психологічні настанови, як 

відчуття спільного діяння, укриття, захищеності і, в той же час, умовності 

відокремленості на сцені, пов’язане з присутністю публіки. Цей дует − так 

звана модель «удвох на людях» (за І. Польською), в рамках якої може 

відбуватися розкріпачене вираження почуттів виконавців, той особливий 

артистизм спілкування в дуеті, про який згадує С. Волков. Врахуємо при 

цьому, що і В. Горовиць і Н. Мільштейн були блискучими представниками 

виконавців-романтиків, для яких превалювання індивідуальності було 

визначальним. 

Таким чином, дует В. Горовиць − Н. Мільштейн ми відносимо до 
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діалогічного типу, з превалюючою віртуозністю кожного з його учасників, але 

відсутністю тієї важливої складової мобільності індивідуальних стилів, яка 

відповідає за єдність художніх настанов та бажання зблизити звучання за 

тембровими характеристиками. На користь висновку про діалогічний тип 

цього дуету наведемо такі факти: 

– обидва партнери володіли спільністю настанов виконавської школи; 

– єдиною стильовою спрямованістю, належали до однієї національності; 

– віддавали перевагу творам епохи Романтизму; 

– тяжіли до екстравертного типу виконавства; 

– їх співпраця підкреслювала когнітивність ансамблевої взаємодії. 

Цікаво, що, за спогадами С. Волкова, в кінці життєвого шляху 

В. Горовиць і Н. Мільштейн виконали сонату Й. Брамса для дуже вузького 

кола осіб. І це було вже зовсім інше прочитання: «тепер же обидва майстри 

грали sotto voce, − м’яко, ніби шепотіли один одному на вухо <...> Усе, про 

що вони думали, відбивалося в музиці: відчуті спогади разом проведених 

днів молодості, несподіваний сплеск ворожості і ревнощів, глибокий 

підводний потік жалю і, нарешті, натяк на прощення і примирення», − згадує 

С. Волков [55]. Мабуть, саме в цьому останньому виконанні і пролунав 

справжній «камерний» Й. Брамс, для якого віртуозність твору не була 

основною метою, а сама музика насичена глибокою поезією і душевною 

значущістю. Тут ми стикаємося з дійсно яскравим прикладом, як життєвий 

досвід і зміна соціального середовища можуть вплинути на перетворення 

параметрів виконавського стилю музикантів від віртуозного до справді 

романтичного, а в кінцевому підсумку – і на тип камерного дуету. 
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3.2. Шляхи досягнення синергії в дуетному виконавстві 

3.2.1. Інтерпретаційні концепції «Крейцерової сонати» Л. ван Бетховена 

дуетів Л. Оборін – Д. Ойстрах, М. Аргерих – Г. Кремер 

 

Інтерес до скрипкової музики супроводжував Л. Бетховена, який 

отримав гарну скрипкову освіту і мав досвід гри в оркестрі Боннського 

театру, протягом усього життєвого шляху. Про це свідчить, зокрема, і 

кількість написаних творів: 12 варіацій для скрипки і фортепіано на тему з 

опери В. Моцарта «Весілля Фігаро», 10 сонат для фортепіано та скрипки, 

Концерт для скрипки з оркестром op. 61, Потрійний концерт для скрипки, 

віолончелі та фортепіано з оркестром op. 56, Два романси для скрипки з 

оркестром (ор. 40 і 50), різні п’єси для скрипки і фортепіано або з 

супроводом інших інструментів. 

Можна стверджувати, що Л. ван Бетховен винайшов оригінальний 

стиль камерного письма і був «творцем нового скрипкового стилю, сміливого 

і справді новаторського» [192, с. 5]. Яскравим підтвердженням цього є десять 

сонат для фортепіано і скрипки, на титульному аркуші яких композитор 

написав «per il Piano-Forte ed un Violino obligato». На перший погляд, це дає 

привід розглядати їх як камерні сонати з рівноправними партіями обох 

інструментів. Однак у Дев’ятій сонаті, що має відомий підзаголовок 

«Крейцерова», композитор передує нотний текст ще однією приміткою − 

«Написана в концертному стилі, наче концерт» [250].  

Таке різночитання більше двохсот років провокує суперечки про 

рівноправність партій у бетховенських скрипкових сонатах. Щоб 

розібратися, нагадаємо, як розвивався жанр камерного ансамблю в епоху 

Л. ван Бетховена. Саме в цей період остаточно закріплюються рольові 

функції інструментів – «один виконавець − одна партія», що кардинально 

змінює ситуацію «публічного діалогу» двох солістів, у порівнянні з епохою 

Бароко. Багато в чому, це пов’язано з новим розумінням ролі особистості, 

усвідомленням «принципової різниці між “Я” і “не – Я”, а також своєрідним 
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поширенням сфери “Я” на найближче (дружнє або сімейне) оточення» [165, 

с. 132]. 

У зв’язку з цим цікава запропонована Л. Кириліною жанрова 

диференціація сонат епохи класицизму для двох інструментів, що заснована 

на функціонально-рольових умовах [98]: 

1) соната для солюючого інструменту та клавіру, який грає роль basso 

continuo; 

2) соната для клавіру та інструменту, чий «голос, що супроводжує, може 

бути написано в манері ad libitum, тобто при бажанні міг узагалі не 

виконуватись <…>, а міг бути облігатним»; 

3) соната-дует «для двох рівноправних інструментів без участі клавіру». 

На перший погляд, бетховенські сонати можуть бути віднесені до 

другої категорії. Однак неможливо собі уявити, щоб ці твори могли бути 

виконані без партії скрипки, а ось поняття «obligato» досить широке і може 

позначати як партію, яка має бути обов’язковою для виконання, так і партію, 

рівну солюючій за значущістю. Очевидно, останнє і мав на увазі 

Л. ван Бетховен, роблячи ремарку «Соната для піанофорте та облігатної 

скрипки, написана в дуже концертуючому стилі, майже як концерт» [250]. 

Таким чином, композитор створив новий вид камерної сонати (в класифікації 

Л. Кириліної, він мав бути четвертим) − соната для двох рівноправних 

інструментів, один із яких − клавір. Не випадково, починаючи роботу над 

Дев’ятою сонатою для фортепіано і скрипки, Л. ван Бетховен сказав своєму 

другові-скрипалеві: «Я мало задоволений моїми попередніми роботами. Від 

сьогодні хочу ступити на новий шлях» [192, с. 119]. 

Спочатку Л. ван Бетховен планував присвятити Сонату № 9 Георгу 

Бріджтауеру, з яким композитор познайомився під час гастролей останнього 

у Відні в 1803 році. На думку очевидців, гра скрипаля справила сильне 

враження на композитора своєю оригінальністю. Однак через деякий час між 

музикантами сталася сварка і до друку Дев’ята соната вийшла з присвятою 

Рудольфу Крейцеру − французькому диригенту та скрипалю. Цікаво, що 
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Р. Крейцер так і не зіграв присвячену йому сонату. Можливо, причиною тому 

послужив той факт, що сам скрипаль був далекий від розуміння 

бетховенського скрипкового стилю. Так, Г. Берліоз пише в «Музичній 

подорожі», що соната «виявилася для Крейцера листом за сімома печатками» 

[192, с. 122]. Однак посвята сонати видатним скрипалям говорить про те, що 

скрипкова партія передбачає віртуозну штрихову оснащеність і професійне 

володіння барвистим звуком.  

Також цікавим є той факт, що існує літературне прочитання 

«Крейцерової сонати» Л. Толстим. Однак до сьогодні так ніхто і й не зміг 

точно відповісти на питання: що спонукало російського письменника до 

написання цього твору, бо не були знайдені ті точки дотику, які могли б їх 

поріднити. «Викиньте сонату − нічого не зміниться», − писав Ромен Роллан у 

своїй книзі «Життя Толстого» [174]. Та й сам письменник відзначав: «Я не 

бачу в цій сонаті того, що я приписав їй у своїй повісті» [99]. Проте багато 

музикантів вважають, що зв’язок між «музичною» та «літературною» 

Крейцеровою сонатою усе ж існує і посилається на головного героя 

Толстого, який вважав, що «Ці речі (мова про Крейцерову сонату) можна 

грати тільки за певних, важливих, значних обставин і тоді, коли потрібно 

зробити відомі, відповідні цій музиці, вчинки. Зіграти і зробити те, на що 

налаштувала ця музика» [там само].  

Соната № 9 op. 47 A-dur («Крейцерова») складається з трьох частин:  

I Adagio sostenuto − Presto − Adagio 

II Andante con variazioni 

III Presto  

У повільному вступі сонати (Adagio sostenuto), притаманному жанру 

симфонії того часу, проростає інтонаційне «зерно», з якого народжується 

тема головної (Presto), побічної − «протяжної і широкої» і заключної (Adagio) 

партій і навіть тема другої частини (Andante con variazioni). Третя частина 

(Presto) носить танцювальний характер, близький до тарантельного, із 

упровадженням постійної інтонаційної пульсації з першої частини. 
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Симфонізація сонатного циклу проглядається в об’єднанні всіх трьох частин 

в одне неподільне ціле, що досягається композитором за рахунок 

інтонаційної спорідненості тем усього циклу. А багато музикознавців 

впевнено ставлять цю сонату в один ряд із п’ятою, сьомою та дев’ятою 

симфоніями [192, с. 124].  

Ми проаналізуємо дві виконавські версії цієї сонати, запропоновані 

дуетами Л. Оборін − Д. Ойстрах і М. Аргерих − Г. Кремер. 

Творчий союз видатних радянських музикантів Л. Оборіна (1907–1974) 

і Д. Ойстраха (1908–1974) склався в 1935 році в Туреччині, де вони 

гастролювали з сольними концертами та отримали несподівану пропозицію 

виступити в камерному жанрі. Дебют цього дуету − виконання сонати с-moll 

Е. Гріга − був своєрідним ризиком, враховуючи, що музиканти не змогли 

знайти нот і виконали сонату напам’ять. І з цього часу камерно-ансамблеве 

виконавство стало важливою частиною творчого життя як для Д. Ойстраха, 

так і для Л. Оборіна.  

«Віртуоз, що сміється над віртуозністю», – так, за словами сина 

Д. Ойстраха, характеризував гру скрипаля Ж. Соріа [241, с. 97]. Цей вираз 

добре кореспондує з позицією самого виконавця, що прагнув у першу чергу 

бути музикантом. На нашу думку, індивідуальний виконавський стиль 

Д. Ойстраха органічно поєднує в собі риси віртуозності, раціональності та 

емоційності. Цю тезу підтверджують відгуки сучасників скрипаля –

 А. Ямпольського, А. Гольденвейзера, Є. Свєтланова, І. Стерна та ін., у яких 

зазначаються такі характерні риси виконання, як простота, природність, 

експресивність висловлювання, відчуття самоконтролю, музичний та 

естетичний смак, вільне володіння технічними можливостями інструменту.  

Говорячи про Д. Ойстраха, потрібно підкреслити, що його перший 

педагог П. Столярський намагався прищепити з самого дитинства своїм 

учням любов до спільного музикування в ансамблях. Це, за словами самого 

Д. Ойстраха, «дало великі плоди», адже розвивало взаємну повагу, гнучкість, 

навчило душевної чутливості, самообмеженню й самодисципліні. Скрипаль 
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писав: «участь у ансамблі давала мені велику радість і, очевидно, приносила 

користь. Ця любов до ансамблевої гри залишилася у мене на все життя» [153, 

с. 119]. Досить згадати лише кілька видатних музикантів − його партнерів по 

ансамблю, не рахуючи Л. Оборіна, таких як Святослав Ріхтер, Пауль Бадура-

Скода, Фріда Бауер, Володимир Ямпольський та інші. Цікаво відзначити, що 

вибір партнера для спільного музикування, включаючи не тільки рівноправні 

ансамблеві твори, а й сольні скрипкові (з партією акомпануючого рояля) 

ставав для Д. Ойстраха справою досить відповідальною. За словами сина 

музиканта І. Ойстраха, така вимогливість була саме тому, що Давид 

Федорович завжди мислив твір єдиним цілим, «партитурно» і не належав «до 

числа скрипалів, які, виходячи на естраду, грають одну тільки скрипкову 

партію, мало цікавлячись тим, що робиться за їх спиною» [241, с. 120]. Тут 

доречно навести висловлювання відомого піаніста Пауля Бадура-Скоди 

(1927), одного з партнерів Ойстраха, з яким вони записали весь цикл сонат 

В. А. Моцарта для фортепіано та скрипки: «Найважливішим для Давида було 

проникнення одне в одного (зрозуміло, без зневаги до точності деталей, яка 

малася на увазі сама собою)» [там само, с. 124]. Тобто можна з великою 

впевненістю сказати, що головною метою при виконанні художнього твору 

для Д. Ойстраха була єдність прочитання музики.  

Що стосується Л. Оборіна, то, за свідченнями очевидців, піаніст 

приділяв камерному жанру більше уваги і часу, ніж сольному 

фортепіанному. На наш погляд, причиною цього може служити трепетна 

любов Л. Оборіна до струнних інструментів, більшою мірою до скрипки вже 

з самого дитинства, коли у віці семи років під час прогулянки він почув звуки 

скрипки і, як заворожений, не міг зрушити з місця. «Саме тоді, − за 

твердженням самого піаніста, − він уперше відчув таємницю співучого звуку, 

що тягнеться від вібруючої струни <...>, і хлопчика охопило нестримне 

бажання навчитися грі на скрипці» [241, с. 11]. Таке гаряче захоплення 

звучанням струнного інструменту згодом не привело Л. Оборіна до кар’єри 

скрипаля, однак знайшло інше, не менш значуще, на нашу думку, втілення – 
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у музикуванні в ансамблі зі струнними. Саме тому через багато років 

виконання сонати С. Рахманінова для віолончелі та фортепіано в дуеті зі 

С. Кнушевицьким залишило в пам’яті старшого покоління «незабутнє 

втілення, <...> коли виконавці наче змагалися в мистецтві плавного ведення 

звуку, інструментального співу» [241, с. 125]. Підтвердженням того, що 

Л. Оборін проніс ніжну любов до камерного музикування через усе життя, 

служить спогад розмови з одним із його учнів, в якому Л. Оборін, уже в 

похилому віці, зізнається, що йому, безумовно, не вистачає концертної 

діяльності, однак уточнює при цьому, що якби вона могла відродитися, він не 

став би грати фортепіанну музику − або ж Перший концерт П. Чайковського: 

«А ось те, що я не можу зіграти Тріо Равеля, Es-dur’-не Тріо Шуберта або 

його ж “форельний” квінтет − це мені по-справжньому шкода» [6].  

Дует Л. Оборін − Д. Ойстрах існував із 1935 року аж до відходу з життя 

Л. Оборіна, тобто майже 40 років. Безумовно, за цей час у їхньому репертуарі 

накопичилася велика кількість камерних творів, серед яких були чотири 

сонати В. Моцарта, десять сонат Л. ван Бетховена, три сонати Й. Брамса, три 

сонати Е. Гріга, дует і фантазія Ф. Шуберта, сонати С. Франка та К. Дебюссі, 

обидві сонати С. Прокоф’єва
1
.  

Відносини в дуеті складалися цікаво, враховуючи, що, незважаючи на 

багаторічну співпрацю й теплий душевний контакт, Л. Оборін та Д. Ойстрах 

«багато років залишалися на “ви”, на “ти” переходили насилу» [242]. Тож, 

важливим і, як нам здається, ключовим, в ансамблевій роботі цих музикантів 

був фактор глибокої взаємоповаги.  

Найбільш потужний пласт камерного виконавства дуету 

Л. Оборін − Д. Ойстрах, на наш погляд, − це Десять сонат Л. ван Бетховена 

для скрипки і фортепіано. Кожна з них неодноразово виконувалася 

музикантами в концертних програмах, а весь макроцикл був записаний ними 

тричі (фірми Мелодія, LeChant, Philips). У цьому контексті згадаймо, що 

                                                 
1
Нагадаємо ще й про творчій союз Д. Ойстраха та Л. Оборіна з С. Кнушевицьким. Репертуар тріо включав 

твори Л. ван Бетховена, К. Дебюсі, М. Равеля, С. Рахманінова, Б. Сметани, П. Чайковського, Ф. Шуберта та 

інші [241, с. 338–350]. 
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творчість дуету спровокувала запрошення французької фірми звукозапису 

«Le Chant duMonde» для запису повного циклу у травні 1962 року. Відомо, 

що, перебуваючи у Франції, виконавці зіграли кілька концертів, які отримали 

схвальні відгуки публіки, яка відмічала майстерність гри дуету, неймовірна 

злагодженість ансамблевих взаємин [218, с. 143]. 

Важливо зауважити, що Л. Оборін та Д. Ойстрах були не тільки 

виконавцями сонат Л. ван Бетховена, але й редакторами партій фортепіано та 

скрипки всього циклу. Відзначимо, що обидва музиканти завжди були 

прихильниками того, що авторський текст не може бути піддано 

коригуванню й основною умовою для правильного розуміння тексту твору 

служать саме точно виконані вказівки композитора, хоча це можна віднести 

головним чином до виконання сольної музики, де не потрібно ні з ким 

рахуватися і до когось підлаштовуватися. Причиною ж створення власної 

редакції даного циклу сонат, мабуть, послужило те, що й відрізняло цей дует 

від безлічі інших дуетів, − бажання максимально поріднити два інструменти. 

Скрипка і рояль − настільки відмінні один від одного за своїми 

характеристиками − тембром, звуковидобуванням і динамічною потужністю, 

в дуеті у Л. Оборіна та Д. Ойстраха часто звучать як один інструмент або, 

якщо можна так сказати, − єдиний організм. Один із найвизначніших 

параметрів мобільності стилю Л. Оборіна, на наш погляд, виявляється саме в 

камерному музикуванні, де доводилось завжди виявляти значення 

фортепіанної партії щодо струнного інструменту. Так, він легко міг 

поступитися важливим та істотним матеріалом, якщо в нотному тексті 

композитор надавав ініціативу скрипці, особливо під час виконання нею 

складних звукових ефектів. Більш того, працюючи саме в камерному 

ансамблі, піаніст розвинув такі грані майстерності, як взяття півпедалі та 

чвертьпедалі. Як зазначено у змісті видання Сонат для фортепіано та скрипки 

Л. ван Бетховена під редакцією Л. Оборіна та Д. Ойстраха, музиканти брали 

за основу нотний текст сонат у редакції Й. Іоахіма (видання Peters), 

враховували текстологічні особливості видання творів Л. ван Бетховена 
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(видання Breitkopf & Härtel), а також видання під редакцією В. Ламме та 

К. Шефнера (Henle) [27]. Спираючись на уртекст сонат Л. ван Бетховена, 

надрукованих видавництвом Henle [249] у 1974 році, зупинимось на 

найбільш показових зразках редактури Л. Оборіна – Д. Ойстраха.  

Так, у своїй редакції сонат Л. ван Бетховена вони дали можливість 

роялю повторити специфічні скрипкові штрихи, роблячи його звук більш 

м’яким − наближеним до співучості звуку скрипки. Однією з найважливіших 

деталей було вказати правильну педалізацію в партії фортепіано, з 

урахуванням межі скрипкової звучності, а також великої кількості рельєфних 

штрихів, які не повинні «потонути» в педальному гулі. Ідентичність 

виконання акордів, що виникають по черзі в обох інструментів, досягалася за 

рахунок нівелювання педальнних «хвостів» у рояля і практично одночасного 

взяття non arpeggiando − чотирьохзвучних акордів у скрипки, подібно 

фортепіанному звучанню. Яскравим прикладом того, що Л. Оборін був 

борцем за «однаковість» звучання таких різних інструментів, служить перша 

варіація другої частини «Крейцерової» сонати. У Л. Оборіна вона звучить 

м’яко і співучо, що абсолютно нехарактерно для штриха staccato, проте не 

суперечить характеру і дозволяє звучанню рояля наблизитися до скрипкового 

тембру. 

Виконання Крейцерової сонати Л. Оборіним і Д. Ойстрахом пронизане 

абсолютно синергетичним єднанням. Музиканти прагнуть своїм виконанням 

не тільки висловити власну драматургічну лінію й перебувати в злагоді, але й 

допомагають один одному, відсуваючи на другий план особистісні 

висловлювання. Про те, наскільки їх трактування сонати може бути 

академічно-коректним і показовим для усвідомлення успішної праці в 

камерній дуетній музиці, можна говорити вже після перших тактів вступу 

Крейцерової сонати. Скрипаль грає акорди співучо, об’єднуючи всі три- і 

чотириголосні акорди в одну музичну нитку, а слідом за ним піаніст у тон 

скрипалеві максимально співучо проводить свій вступ. Ще одним із 

характерних показників їх дуету-згоди служить виконання головної партії, де 
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однаковий штрих і досконале почуття часу дає ілюзію звучання вже не двох 

інструментів, а одного. Влучно характеризує виконання дуетом Крейцерової 

сонати В. Юзефович: «в інтерпретації Л. Оборіна – Д. Ойстраха досягається 

та єдність настрою, котра надає концепції монолітність» [241, с. 107]. 

Таким чином, можна стверджувати, що дует 

Л. Оборін − Д. Ойстрах − це яскравий приклад, що створився за довгі роки 

спільної роботи камерного дуету, в якого є підстави мати свій індивідуальний 

стиль, який ми б охарактеризували як синергетичний, спираючись на такі 

факти: 

– приналежність обох музикантів до інтелектуального типу 

виконавського стилю; 

– високий ступінь мобільності виконавців, що проявляється у свідомій 

відмові від особистісного висловлювання, в згладжуванні протиріч для 

створення єдиного цілого; 

– однонаправленість когнітивного пошуку під час створення художньої 

концепції твору;  

– тісне ансамблеве співробітництво протягом багатьох років;  

– ретельне ставлення до підготовки концертного виступу, що 

підтверджується тривалими репетиціями; 

– широкий концертний репертуар із камерно-ансамблевих творів; 

– спільність сценічних дій за принципом прагнення до рівноправності 

обох учасників. 

Тип другого дуету, розглянутого в рамках аналізу шляхів досягнення 

синергетичного єднання, є співпраця Марти Аргерих (1941) та Гідона 

Кремера (1947), яка склалася зовсім на інших підставах. Скрипаль 

латвійського походження, випускник московської консерваторії по класу 

Д. Ойстраха, й аргентинська піаністка, що стала відомою на весь світ після 

приголомшливого виступу на конкурсі Ф. Шопена в 1965 році (цікаво, що 

лауреатом першого конкурсу Ф. Шопена став свого часу і Л. Оборін), 

об’єдналися, на наш погляд, у дуеті не випадково.  
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Лауреат Першої премії конкурсу ім. Н. Паганіні (у 1969 р.) та конкурсу 

ім. П. І. Чайковського (у 1970 р.), Гідон Кремер по праву заслуговує на 

звання Віртуоза з великої літери, якому притаманні такі риси, як особлива 

музикальність та глибина проникнення в драматургію виконуваного твору. 

Враховуючи факт досить успішної кар’єри скрипаля-соліста, дуже цікаве 

чуйне ставлення Г. Кремера до сфери камерної музики, що не підлягає 

сумніву хоча б через факт багаторічного керівництва камерним оркестром 

«Кремерата Балтика» (з 1997 року). Колектив з ім’ям скрипаля дає близько 

60 концертів на рік та має репутацію одного з найкращих камерних оркестрів 

у світі. Також Г. Кремер є засновником фестивалю камерної музики в Австрії 

(Локкенхаус), що існує вже майже тридцять років.  

Щодо М. Аргерих, то в її творчій діяльності камерна музика займає не 

менш важливе значення. Солістка-піаністка, переможниця численних 

найпрестижніших конкурсів, визначними з яких були одразу два у 1957 році 

– Міжнародний конкурс піаністів імені Ф. Бузоні (м. Больцано) та 

Міжнародний конкурс піаністів (м. Женева) та ще один у 1965 році – 

Міжнародний конкурс піаністів імені Ф. Шопена (м. Варшава), все ж значну 

частину свого життя завжди присвячувала камерному виконавству. Більш 

того, в той момент, коли сольна кар’єра піаністки стрімко йшла вгору –

 численні сольні виступи, співпраця з крупними симфонічними оркестрами 

та диригентами, серед яких Клаудіо Аббадо (1933–2014), Даніель Баренбойм 

(1942), Шарль Дютуа (1936), Сейдзі Одзава (1935) тощо, – Марта раптово 

вирішує зосередитися на камерному музикуванні і присвячує себе йому. Уже 

багато років вона виступає і записується, зокрема, з піаністом Нельсоном 

Фрейре, віолончелістом Мішею Майським, скрипалями Гідоном Кремером та 

Вадимом Рєпіним. Слід підкреслити, що ця, хоча й часткова, відмова від 

сольних виступів, ніяк не позначилась на якості виконання М. Аргерих. 

Робота в ансамблі була і є, до сьогодні, для неї дуже плідною. Яскравим 

свідченням цього постають численні відеозаписи одного з топових 

фестивалів сьогодення – фестивалю в місті Верб’є (Швейцарія), який 
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щорічно презентує творчість як музикантів молодої генерації, так і 

загальновизнаних митців старшого покоління. Тут аргентинська піаністка, 

відчуваючи певну свободу висловлювання, експериментує із різноманітними 

складами, серед яких назвемо ансамбль із чотирьох роялів у супроводі 

струнних (концерт Й. С. Баха), де її партнерами виступили Є. Кісін, 

М. Плєтньов та Дж. Лівайн; фортепіанний квінтет Д. Шостаковича із 

Дж. Беллом (скрипка), Х. Краггерудом (скрипка), Ю. Башметом (альт), 

М. Майським (віолончель); камерні твори для віолончелі та фортепіано з 

Г. Капюсоном тощо. 

Безумовно, участь у фестивалях, зокрема у фестивалі в м. Верб’є, 

сприяла й створенню та укріпленню музичного союзу 

М. Аргерих − Г. Кремер, адже музиканти часто спілкувалися на подібних 

заходах, куди їх ангажували, в першу чергу, із сольними програмами. 

Серед камерних творів, що виконуються дуетом
1
, записано всі десять 

сонат Л. ван Бетховена для фортепіано та скрипки. Проміжок у виконанні 

цього циклу між двома розглянутими нами дуетами − 30 років, однак не 

тільки часовий розрив дає нам ґрунт для порівняння і відчуття різниці їх 

інтерпретацій. Ключовим моментом є, на наш погляд, темпераментність і 

повна свобода емоційних висловлювань під час виконання Крейцерової 

сонати Л. ван Бетховена дуетом М. Аргерих − Г. Кремер. Будучи, 

безсумнівно, одними з найпопулярніших віртуозів-солістів сучасності, 

музиканти, виступаючи в дуеті, дуже вільно відчувають час і художньо 

артикулюють. Вони не намагаються віддати данину минулому, виконуючи 

сонату академічно і строго, навпаки, Г. Кремер і М. Аргерих – два 

рівноправних соліста, що часто вступають в емоційний діалог. Один із 

рецензентів концерту, де музиканти виступали в дуеті із сонатами 

Л. ван Бетховена, пише про виконання Г. Кремера: «Граючи Бетховена, він 

                                                 
1
Дуетний репертуар М. Аргерих та Г. Кремера становлять твори для скрипки і фортепіано Л. ван Бетховена 

(усі десять сонат), Р. Шумана (Сонати № 1 op. 105 a-moll та № 2 op. 121 d-moll), Б. Бартока (Соната № 1 

BB 84), Л. Яначека (Соната J/W 77), О. Мессіана (Тема з варіаціями), С. Прокоф’єва (Сонати № 1 op. 80f-

moll та № 2 op. 94a D-durта П’ять Мелодій, op. 35bis) та інші. 



142 

 

виразно чує в цій музиці передвісник сучасності <...>, у його грі музика не 

стирає грані минулого, але заново народжує їх, дозволяє побачити те, що 

невідомого для сучасників таїться в музиці, яка проростає в майбутнє» [88, 

с. 10]. 

Експресивність висловлювання музикантів, яка, на нашу думку, 

становить основу їх інтерпретації, не була характерна для епохи написання 

Крейцерової сонати. Однак дух експресії настільки глибоко пронизує всю 

творчість обох музикантів, що воістину заслуговує називатися однією з 

причин саме гармонійного поєднання двох схожих темпераментів, 

незважаючи на відсутність «єдиного звукового цілого» в звучанні таких 

інструментів, як скрипка та фортепіано, яке ми чуємо у Д. Ойстраха та 

Л. Оборіна. Рояль під орудою М. Аргерих є не просто складовою камерного 

ансамблю, а постає цілим симфонічним оркестром з його політембровістю та 

міццю. Піаністка часто навіть «накриває» звучання Г. Кремера у туттійних 

епізодах, що, однак, не викликає здивування, тому що скрипка, тим не менш, 

завжди знаходиться на своєму місці в партитурі. Можна навіть сказати, що у 

виконанні дуету Крейцерова соната перетворюється на грандіозну симфонію 

із солюючою скрипкою, що сприймається як людський голос, 

протиставлений жорстокому сучасному світу. Цікаво, що сказане 

кореспондує з наведеною вище бетховенською ремаркою щодо стилю, у 

якому написаний твір, адже своєрідне змагання партій, характерне для 

концертного жанру, набуває визначальну роль у даній виконавській 

концепції.  

Певно, що дует М. Аргерих і Г. Кремера в повній мірі не відповідає 

тому комплексу чинників, які ми сформулювали вище, спираючись на 

творчий досвід дуету Л. Оборіна − Д. Ойстраха, однак створене музикантами 

надзвичайно потужне спільне енергетичне поле дозволяє саме за цим 

показником віднести їх до синергетичного типу камерних дуетів. При всій 

схожості темпераментів із боку експресії, вони абсолютно по-різному 

висловлюють драматургічні лінії сонати: Г. Кремер, будучи справжнім 
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віртуозом, ніколи не мав славу романтичного скрипаля, що володіє 

особливим співучим тембром звуку, вражає глядачів іншим − умінням 

артикулювати музичні побудови дуже чітко, наче театральний актор, який 

виразно та рельєфно проговорює текст своєї ролі та, з іншого боку, малювати 

різнокольорові звукові «картини», виступаючи в ролі художника музики. 

М. Аргерих же, навпаки, в першу чергу підкорює своєю уривчастою 

емоційністю, репрезентуючи поєднання потужної поглинаючої стихії з 

чуттєвістю та жіночністю, вміло переплітаючи ці стани з діамантово 

відточеною технікою. Виконання цього дуету нагадує, на наш погляд, 

принцип контрастної поліфонії, що підтверджується вже у вступі 

Крейцерової сонати, в якому музиканти не прагнуть зімітувати звучання 

інструментів один одного, а висловлюються індивідуально, розкриваючи 

специфічні темброві можливості кожного з них. Це дає привід говорити про 

те, що гра в ансамблі − це не тільки наслідування і прагнення до єдності 

звукових барв, але й уміле поєднання протилежностей, що створює 

абсолютно інше звучання − звучання відкритого діалогу та синергетичного 

злиття темпераментів двох яскравих музикантів, залишаючи, однак, 

індивідуальними обидва інструменти: емоційне звучання роялю-оркестру 

М. Аргерих з протилежно не «чуттєвим», але надзвичайно енергетично 

насиченим звуком скрипки Г. Кремера, створює вельми цікаве поєднання. 

Парадоксально, але, начебто зовсім різні за своїми характеристиками 

художні настанови музикантів у ставленні до звуку та саме його природи, в 

ансамблі М. Аргерих – Г. Кремера справляють на слухачів приголомшливе 

враження. Однак, зауважимо, що таке взаємодоповнення можливе тільки за 

умови наявності єдиної художньої концепції твору, навіть якщо вона 

досягається за допомогою різних звуковиражальних засобів, як у цьому дуеті.  
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3.2.2 Дуети С. Ріхтер – Д. Ойстрах, М. Луганський – В. Рєпін 

у художньому просторі Сонати для скрипки та фортепіано С. Франка 

 

Перш за все, необхідно сказати про те, що Сезар Франк − унікальна 

фігура в історії французької музичної культури. Самобутній композитор, 

блискучий органіст, натхненний імпровізатор, талановитий педагог, 

музичний діяч, один із засновників французького Національного музичного 

товариства. «Немає чистішого імені, ніж ім’я цієї великої, щиросердої душі. 

Майже всі, хто наближалися до С. Франка, відчували на собі його шарм, 

чарівність, і ця особиста чарівність відіграє, можливо, велику роль в тому 

впливі, якій продовжують і нині надавати його твори на французьку 

музику», − писав про нього Р. Роллан (цит. по: [173, с. 7]). Цікаво відзначити, 

що після відходу з життя С. Франка, в межах Європи і навіть у Росії 

«найбільший вплив на творчість композиторів зробила камерна музика 

Франка» [там само]. 

Говорячи про художній простір музики композитора, слід пам’ятати 

про те, що він починав свою музичну кар’єру як концертуючий віртуоз, автор 

творів в блискучому салонному стилі. Різноманітність звукових барв, 

яскравість передачі образів, емоційна складова нарівні з масштабністю 

мислення виводить твори С. Франка за межі якоїсь «інтимності», дозволяючи 

говорити «про своєрідне камерне втілення симфонічного або концертного 

жанрів» [174, с. 176]. Уже в перших творах (тріо ор. 1, 2) композитор показав 

себе як представник помірних романтиків, а в зрілому періоді – як 

продовжувач традицій класичної і докласичної епох. Так і в його сонаті для 

скрипки та фортепіано можна виділити кілька «стильових домінант».  

Перша − це вплив романтизму, що простежується, насамперед, у 

віртуозному трактуванні інструментів, у безпосередньому емоційному 

вираженні, в рисах концертності (аж до включення каденційних побудов), у 

тяжінні до наскрізного розвитку й монотематизму.  
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Другий стильовий полюс сонати − це барокова музика. Від неї бачимо 

бінарність, як у діалогічній формі висловлювання, так і в будові частин, 

об’єднаних по дві (повільна − швидка). Цікаво, що такий самий принцип 

застосований і в окремій частині − третя частина сонати має авторський 

підзаголовок: «Речитатив – Фантазія» («Recitativo − Fantasia»). Також вплив 

барокової музики простежується і в побічних партіях другої та третьої частин 

хорального складу. 

Варто сказати, що можливе й інше розуміння композиційної структури 

сонати: перша частина прелюдійного плану може бути трактована як вступ 

до тричастинної сонати. Якщо орієнтуватися на тональний план, то знову 

виникає тричастинність: A-dur об’єднує крайні (I і IV частини), утворюючи 

своєрідну арку, II ч. та III ч. − мінорні (d − g) плагального нахилу. 

Сонату було написано як весільний подарунок для відомого 

бельгійського скрипаля-віртуоза Ежена Ізаї, з яким композитора пов’язувала 

близька дружба. Більш того, Е. Ізаї був одним із перших виконавців камерно-

інструментальних творів С. Франка − фортепіанного квартету та квінтету і 

«одним із небагатьох, але гарячих шанувальників і пропагандистів творчості 

цього композитора» [174, с. 76]. С. Франк, безсумнівно, відчував до скрипаля 

відповідні почуття глибокої поваги, прислухаючись до його інтерпретації та 

схвалюючи запропоновані Е. Ізаї коригування тексту. Так, приймаючи той 

факт, що скрипаль міг досить вільно трактувати темпові позначення 

композитора (що одного разу помітив один із слухачів), С. Франк дав 

вичерпну відповідь на питання: чому ж Е. Ізаї не дотримується зазначених 

темпів: «Це можливо, але заспокойтеся, я думаю, що правий саме він» (цит. 

за: [174]). 

Відзначимо, що Е. Ізаї, не піклуючись про особистий успіх, займався 

популяризацією музики сучасних йому композиторів, виконуючи багато 

нових, невідомих раніше творів. Для стилю скрипаля (як і для музики 

С. Франка) були характерні інтелектуальна глибина і натхненність, що 

поєднуються з барвистою зображальністю, ліричною витонченістю й 
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емоційністю вираження. Можливо, присвячуючи твір такому видатному 

музиканту, автору найвідоміших сонат для скрипки соло, С. Франк 

інтуїтивно або свідомо орієнтувався на його стиль. Певно, образний лад 

сонати дійсно збігався зі світовідчуттям Е. Ізаї, який із задоволенням 

виконував її. Невипадково саме соната для скрипки і фортепіано, виконана 

бельгійським скрипалем у різних куточках світу, стала першим твором 

С. Франка, який отримав широке схвалення публіки, адже до цього він був 

іще маловідомим. 

Повертаючись до структури сонати, скажемо, що три частини з 

чотирьох побудовані за принципами сонатної форми: перші дві у чистому 

вигляді, а четверта являє собою роно-сонату.  

Головну роль у творі відіграють ліричні образи I частини. Вільний, 

поетичний настрій досягається за рахунок безпосередності та безперервності 

висловлювання, що дає нам можливість умовно назвати першу частину 

Прелюдією до сонати. Частина починається з терцевих інтонацій, ніби таких, 

що знаходяться в пошуках теми. Мелодія розвивається варіативно, з 

постійними ритмічними й інтонаційними повисаннями, що створюють 

відчуття заглибленості в певний емоційний стан, а хоральний виклад партії 

фортепіано підсилює це відчуття. Також слід зазначити, що в цій частині 

діалог солістів умовний і не виражений конкретними репліками, що 

перекликаються. Фактично, звучить монолог скрипки − улюбленого 

інструмента романтиків, який завжди обирають для передачі внутрішнього 

стану людини (хоча проведення побічної партії віддано солюючому роялю). 

Про важливість першої частини у драматургічній лінії сонати свідчить 

подальший розвиток інтонацій головної партії, як лейттеми усього твору. 

Вони пронизують кожну з наступних частин у більшій чи меншій мірі, 

виступаючи основою подальших інтонаційних трансформацій. Так, головна 

партія дуже дієвої та яскравої II частини є підтвердженням цієї думки. 

Змінений до невпізнанності малюнок теми має, на наш погляд, явний зв’язок 

із головним інтонаційним зерном. «Примхлива» ритміка (синкопи) створює 
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відчуття нестійкості, тривожності. Невеличка зв’язка повертає головну 

партію першої частини в трохи зміненому ритмі та переводить до побічної 

партії, яка має пісенний характер. Зависання мелодійної лінії нагадують 

інтонації побічної партії з першої частини, але, беручи до уваги хоральну 

фактуру, за характером ця тема скорботна. На підтвердження концертності 

сонати, частина завершується блискучою віртуозною кодою в найкращих 

традиціях романтичної епохи. Щодо співвідношення між партіями двох 

інструментів, то авторським задумом тут передбачається швидше злиття 

скрипки та фортепіано в єдине ціле, ніж діалогічність або протистояння. 

Характеризуючи III частину (Речитатив − Фантазію), скажемо, що в 

ній найяскравіше підкреслено порівняння двох «просторів» сонати: 

особистісного і сакрального. Партія скрипки в речитативі − яскраве втілення 

індивідуального начала: емоційно забарвленого, з нерегламентованим 

висловлюванням, про що й свідчить авторська позначка «largamente con 

fantasia». Фортепіано, навпаки, виконує функцію стримування, пошуку 

рівноваги. Відзначимо, що весь тематичний матеріал обох інструментів 

побудовано, як і раніше, за принципом мотивно-інтонаційної єдності: 

фортепіано грає поліфонічно ускладнений варіант вступу першої частини, 

скрипка ж – модифіковану головну партію. За контрастом, музичний 

матеріал Фантазії (у партитурі – цифра 2) будується на проникливому діалозі 

виконавців (авторська ремарка «dolcissimo espressivo»). Молитовність, 

підкреслена хоральним викладом теми у скрипки та струмливими 

мелодійними фігураціями фортепіано, згодом переходить у драматично 

насичений, емоційно напружений музичний матеріал. Цікавою є чергова 

ремінісценція головної партії першої частини, поміщена в описаний звуковий 

контекст та викладена, спираючись на прийом stretto одночасно у скрипки та 

фортепіано. 

Фінальна IV частина, написана у формі рондо-сонати, передбачувано 

синтезує весь музичний матеріал твору. Як і в третій частині, два виконавці 

тісно взаємодіють у безперервному канонічному русі теми-рефрену. Вона 
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побудована аналогічно до тем попередніх частин, тобто, спираючись на 

інтонаційний комплекс першої з них. Мотивно-інтонаційна єдність як 

принцип побудови цілого остаточно затверджується драматургічною 

кульмінацією сонати – тут двічі повертається лірична тема з III частини. 

Емоційно насичений художній простір сонати провокує виконавців на 

пошук відповідного звучання. Проаналізуємо особливості виконавського 

прочитання твору дуетом музикантів С. Ріхтер − Д. Ойстрах. Знайомство 

учасників ансамблю відбулося в Турені (Франція) в липні 1967 року, а 

творчий союз музикантів почав існувати з прочитання нот A-dur’ного Дуету 

Ф. Шуберта. За словами Д. Ойстраха, С. Ріхтер «був невтомний, просив, ні, − 

навіть жадав усе нових і нових повторів, проявляючи нетерпимість до 

найменших недосконалостей власної гри, які, втім, навряд чи хто, крім нього 

самого, міг помітити» [241, с. 298]. На першому спільному виступі 

музикантів довелося поставити «небачену кількість додаткових стільців», а 

після виступу один із французьких рецензентів зазначив у своїй статті, що 

«поєднання двох світил, що не спостерігається досі ні в СРСР, ні під будь-

яким іншим небом, наповнило жителів Турені почуттям законної гордості» 

[256]. Москва ж познайомилася з цим дуетом тільки через рік. 

Надалі два відомих радянських виконавці, які є представниками одного 

музичного покоління, здобули багатий досвід спільних виступів і 

напрацювали великий репертуар камерно-ансамблевих творів.
1
 Відзначимо, 

що грати в дуеті з С. Ріхтером Д. Ойстрах, будучи людиною постійною у 

своїх уподобаннях, почав лише після тяжкої хвороби Л. Оборіна. «Вони 

давно вже ніби йшли назустріч один одному <...>, бажання почути їх разом 

висловлював сам Прокоф’єв» [241, с. 295]. Згодом С. Ріхтер звернувся з 

проханням про спільну творчість «саме з проханням, а не з пропозицією <...>. 

Ріхтер ставився до батька з почуттям якоїсь особливої поваги і жодного разу 

                                                 
1
Наведемо деякі твори, які були виконані та записані дуетом С. Ріхтер – Д. Ойстрах: вибрані сонати 

Л. Бетховена, Друга A-dur, op. 100 і Третя d-moll, op. 108 сонати Й. Брамса, Соната A-dur С. Франка, Соната 

№ 1 cis-moll BB 84 Б. Бартока, Соната № 1 op. 80 С. Прокоф’єва, Соната G-dur, op. 134 Д. Шостаковича. 
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за всю майже тридцятирічну історію їхнього знайомства не назвав його 

інакше, як Давид Федорович», − згадує син Д. Ойстраха, Ігор [там само]. 

Обидва музиканти мали швидше інтровертний темперамент, володіли 

яскравою самобутністю і неповторною індивідуальністю. Якщо з 

особливостями виконавського стилю Д. Ойстраха ми вже знайомі з аналізу 

ансамблевих відносин скрипаля із Л. Оборіним, то варто зупинитися трохи на 

характеристиці С. Ріхтера (1915–1997). Виконавський стиль піаніста 

неможливо окреслити одним визначенням, наприклад, «віртуоз», адже цього 

буде мізерно мало для того, щоб уявити специфіку його мислення в 

ансамблевому виконавстві. Багатогранність та глибина внутрішнього 

емоційного самовираження, самобутність трактовок творів без демонстрації 

зовнішніх ефектів, щирість та ясність образного мислення – усе це висуває на 

перший план високий рівень художньо-естетичних настанов його 

індивідуального виконавського стилю.  

У той же час не можна не відзначити винятковий музичний смак обох 

партнерів, що давало їм можливість підпорядкувати всі внутрішні 

музикантські якості створенню єдиного цілого в художньому творі. Цікаво, 

що критики відзначають наявність деякого періоду, що характеризувався 

пошуком ансамблевої єдності. «Неправдою було б твердження, що 

відмінності індивідуальностей обох артистів відразу перестали привертати 

увагу», − писав піаніст і композитор Д. Благий. Причиною цього навряд чи 

можна назвати активну сольну діяльність С. Ріхтера і Д. Ойстраха, адже 

кожен із них завжди цікавився камерним музикуванням. Для коригування 

художніх намірів і адаптації до манери нового партнера знадобився час і 

«скоро, дуже скоро гра обох артистів уже міцно захопила аудиторію єдиним, 

спільним музичним диханням» [32].  

Враховуючи великий камерно-ансамблевий репертуар дуету 

С. Ріхтер − Д. Ойстрах, можна впевнено сказати, що така продуктивність 

спільної творчості дає нам право, з одного боку, охарактеризувати даний дует 

як такий, що має синергетичний тип взаємодії з лірико-інтелектуальним 
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напрямком. Так, Г. Рождєственський справедливо говорив про рідкісний 

випадок, коли зустріч двох таких великих артистів, як Д. Ойстрах і С. Ріхтер, 

перетворилася на «явище, що не тільки підсумовує складові, але й підсилює 

художню цінність результату» [242]. 

Виконання Сонати для скрипки і фортепіано С. Франка, що 

аналізується, відбулося в «Карнегі-Холл» у 1968 році. Тут хочеться згадати 

про той факт, що через деякий час після написання С. Франком скрипкової 

сонати і у зв’язку з тим, наскільки вона стала «на слуху» в той час, 

М. Пруст − один із родоначальників нової прози XX століття − знайшов 

своєрідне відображення музики даної сонати на сторінках свого семитомного 

роману «В пошуках втраченого часу» [206]. Нам невідомо, чи орієнтувалися 

виконавці на прочитання сонати, традиція якого йде від роману М. Пруста, 

але в їх інтерпретації виразно відчувається бажання «зняти» романтичний 

флер музики сонати, розкрити її філософський, загальнолюдський підтекст. 

У всякому разі, саме на такому прочитанні наполягав С. Ріхтер. 

Розповідаючи про досвід спільного складення концертних програм із 

Д. Ойстрахом, піаніст зазначає, що у всіх творах був знайдений консенсус, а 

«деякі розбіжності виникли лише з приводу сонати Франка. Грав він її, 

зрозуміло, добре, але не приймав по-справжньому серйозно, вважав чи не 

салонною музикою. Я ж захоплювався Франком і його чарівною сонатою. Чи 

не є вона сонатою прустівського Вентейля?» [134, с. 96]. 

Так, у першій частині сонати ми звикли чути більш рухливий темп, 

світлий, ліричний тон висловлювання. Однак виконавці дещо по-іншому 

бачать зміст цієї частини, виконуючи її в набагато більш стриманому темпі, 

прослуховуючи кожну інтонацію як думку, над якою треба добре 

замислитися. У виконанні Д. Ойстраха та С. Ріхтера підкреслюється саме 

інструментальний характер мелодійної лінії. Музику другої частини 

виконавці з перших тактів наповнюють бурхливим потоком почуттів: їх 

виконання перейнято схвильованістю, насичене яскравими контрастами, що 

цілком відповідає авторському задуму. Але при цьому музикантам вдається 
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уникнути спрощено-віртуозного прочитання, коли швидкий темп і 

ефектність пасажів затьмарює основну думку. Що стосується третьої 

частини, то в ній дует досить близько дотримується вказівок композитора: 

рельєфно й інтонаційно виразно звучать речитативні репліки скрипки, а у 

фантазії зберігається молитовність, закладена автором. У четвертій частині 

Д. Ойстрах і С. Ріхтер знову беруть більш стриманий темп, ніж зазначено в 

партитурі, щоб проникнути в кожен канонічний фрагмент, вислухати один 

одного в кожній репліці, і, можливо, навіть розкрити всю таємницю цієї 

сонати в головній драматургічній кульмінації. 

Резюмуючи, зазначимо, що питання обговорювання балансу, відчуття 

часу та штрихової єдності в цьому дуеті навіть не поставали, а якщо вони й 

існували, то на рівні тонкої узгодженості та миттєвих реакцій. Взаємини 

цього дуету, безумовно, ґрунтувалися на спільних художніх настановах 

індивідуальних виконавських стилів музикантів, головною з яких було 

прагнення якнайточніше передати композиторський текст. Адже саме його 

досконале вивчення та чітке виконання усіх ремарок автора, на думку 

С. Ріхтера та Д. Ойстраха, і є «основою будь-якої інтерпретації». На 

підтвердження різнобічної єдності цього дуету французький рецензент-

критик (після концерту дуету на Ліонському музичному фестивалі) написав: 

«Ми знайшли тут свободу соліста, що панує і в той же час готового 

“служити”, ми були зачаровані гнучкістю рівноваги» (цит. за: [241, с. 299]. 

Дещо по-іншому бачить художній простір сонати С. Франка дует 

В. Рєпіна й М. Луганського (аналізується запис 2004 року, зроблений у 

м. Токіо)
1
. Випускник Московської консерваторії в класі професорів 

Т. Ніколаєвої і С. Доренського, піаніст покоління Є. Кісіна і 

Б. Березовського, М. Луганський сьогодні входить до числа найвідоміших і 

затребуваних піаністів у Європі. Критики характеризують музиканта як 

                                                 
1
У 2010 році вийшов новий диск (Deutsche Grammophon) В. Рєпіна та М. Луганського, де музиканти 

записали сонату для скрипки та фортепіано A-dur С. Франка та сонати Е. Гріга і Л. Яначека. Обидва 

музиканти порівнюють цей диск із народженням дитини, а В. Рєпін каже: «Запис – це дуже жорстка річ. 

У концерті у вас є те, чого ніколи не може бути в студії: “живого” слухача. Але в записі у вас є те, чого 

немає в концерті – вибору» [48]. 
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найбільш «романтичного героя» сучасної фортепіанної гри, як піаніста 

всепоглинаючої емоційності й чутливості, художні настанови якого 

передбачають у першу чергу музику, а не особистість його самого. Вадим 

Рєпін − лауреат багатьох міжнародних конкурсів, учень всесвітньо відомого 

скрипкового викладача Захара Брона, сьогодні виступає на найпрестижніших 

музичних сценах світу
1
. Вогняний темперамент у гармонійному поєднанні з 

бездоганною технікою, емоційною чутливістю та глибина 

інтерпретації − основні якості виконавця В. Рєпіна. Цікаво відмітити, що, 

окрім виконавської діяльності, скрипаль є засновником та художнім 

керівником «Транссибірського Арт-фестивалю», гостями якого стають не 

тільки обдаровані діти та молоді виконавці, а й такі музиканти та діячі 

мистецтва, як Г. Кремер, Б. Монсенжон, З. Брон, Ж.-К. Казадезюс та інші. Це 

є черговим свідоцтвом існування широких комунікативних зв’язків у колі 

виконавців класичної музики сьогодення.  

Творчому тандему В. Рєпін − М. Луганський уже багато років: «Ми 

познайомилися досить давно, на початку 1990-х, потім періодично 

зустрічалися на гастролях − у Токіо, Парижі, Відні. Якось грали з ним у шахи 

і вирішили спробувати дати декілька концертів разом. Так народилася ідея 

нашого першого європейського турне, яке пройшло, треба зауважити, дуже 

успішно. Крім того, ми подружилися», − розповідає В. Рєпін [149]. 

Найважливішими факторами, які сприяли поєднанню двох неперевершених 

солістів у дуеті, виступають фантастичне взаєморозуміння на рівні, коли 

«поведінка одного – це очевидність для іншого» [48]. М. Луганський –

 музикант, що постійно контролює свій емоційний стан, стає найкращим 

доповненням скрипаля В. Рєпіна з його «неспокійною енергією» [там само].  

Їхня версія сонати С. Франка, на наш погляд, викликає подвійне 

почуття − з одного боку, виконання на диво сучасне, співзвучне ритму 

                                                 
1
Творча біографія В. Рєпіна включає до себе чисельні виступи з відомими оркестрами, керівниками яких 

були І. Мєнухін, М. Ростропович, Н. Маррінер, З. Мета, Р. Муті, К. Нагано, В. Гергієв, Дж. Лівайн, 

К. Мазур, С. Реттл та інші видатні диригенти. Також існують записи В. Рєпіна на дисках із М. Аргерих, 

Б. Березовським, М. Луганським, М. Плєтньовим, Ю. Башметом, Є. Кісіним. 
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нашого часу. Можливо, тому загальний час звучання сонати у версії 

М. Луганського − В. Рєпіна на дві з половиною хвилини коротший, ніж у 

версії дуету С. Ріхтер − Д. Ойстрах. З іншого боку, музикантам вдається 

зберегти ту атмосферу, яка закладена автором. У цілому, соната С. Франка 

трактується В. Рєпіним і М. Луганським вільніше, їх виконання 

різноманітніше в метро-ритмічному плані і підкреслено емоційне в 

кульмінаціях. Слід також сказати і про важливість вікового фактора, що, 

безумовно, впливає на інтерпретаційні рішення виконавців. Особливо 

виразно це проявляється в контрастності темпових співвідношень і змінах 

настроїв. Але є й те, що споріднює цей дует із їх попередниками − 

Д. Ойстрахом і С. Ріхтером, − це філософське осмислення кожної фрази й 

передача найтонших нюансів руху душі за допомогою багатої звукової 

палітри музикантів. На підтвердження єдності в прочитанні художнього 

тексту наведемо той факт, що для В. Рєпіна, як і для Д. Ойстраха, завжди на 

першому місці стоїть питання осягнення початкового композиторського 

задуму. Тож не дивно, що деякі збіги в концепціях не випадкові, вони також 

обумовлені інтересом і повагою до творчості музикантів старшого покоління, 

а можливо, і деякою духовною спорідненістю. Саме така спорідненість 

дозволила Л. Власенко сказати про М. Луганського: «У його грі є щось 

ріхтерівське» [149]. 

Подібно до дуету С. Ріхтера − Д. Ойстраха, М. Луганському та 

В. Рєпіну також вдається досягти синергетичної взаємодії, причому не тільки 

в професійних, а і в людських відносинах, що забезпечує особливий ступінь 

взаєморозуміння виконавців, настільки важливий у дуетному мистецтві. Так, 

музиканти в розмові про їхній дует зізнаються, що дуже люблять займатися 

та виступати разом. «Я люблю все в грі Вадима, – каже Луганський, – мені до 

вподоби його фантастичний звук та його володіння музичним фразуванням 

<…>, ми обидва знаємо, що якщо один із нас щось змінить в інтерпретації, 

інший підхопить його починання. Це відбувається само собою» [48]. В. Рєпін 
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додає: «Це дуже природний процес <...>. Коли ви граєте разом, ви повинні 

довіряти один одному <...>. І ми довіряємо» [там само]. 

Таким чином, характеризуючи дует М. Луганський − В. Рєпін, 

відзначимо, що тенденція його розвитку відбувається під вектором 

синергетичного типу взаємодії партнерів віртуозно-романтичного напрямку. 

 

3.2.3. Сонати для скрипки та фортепіано М. Скорика у виконанні 

вітчизняних митців 

 

Як відомо, формування та розвиток професійної музичної культури 

України датується межею ХІХ−ХХ століть, коли у великих містах 

розпочинають свою діяльність вітчизняні та іноземні музиканти, вихованці 

найвідоміших консерваторій світу. Їх педагогічна та творча діяльність стала 

своєрідним поштовхом до розвитку всієї музичної системи: створенню 

музичних класів/училищ та, врешті-решт, консерваторій, появі концертних 

організацій, лекторіїв тощо. Звісно, що, як і в інших країнах світу, в Україні 

почали функціонувати музичні салони, де здебільшого виконувалися камерні 

твори. Так, відомо про такі вечори у Києві (де працювали В. Пухальський та 

Ф. Блуменфельд), Харкові (концерти за участю К. Горського, О. Горовиця, 

Р. Геніки) та інших містах. Це спонукало композиторів звернутися до жанру 

камерної сонати, зокрема сонати для фортепіано та скрипки. Тож у першій 

третині ХХ століття було створено велику кількість подібних сонат, у яких 

вітчизняні композитори вдало поєднували європейські традиції та 

національний інтонаційно-ритмічний колорит. Назвемо, зокрема, сонати 

Г. Таранова (1921), В. Золотарьова (1922), М. Рахліса (1923), В. Барвінського 

(1925 – незакінчена), Л. Ревуцького (1926, ноти втрачено), Б. Лятошинського 

(1926), М. Коляди (1927), В. Косенка (1927), Л. Гурова (1928), М. Вілінського 

(1929), І. Кишка (1930). У цих сонатах, більшість із яких сьогодні, на жаль, не 

відомі навіть широкому колу професіоналів, було закладено основи 

успішного розвитку камерних жанрів в Україні. Врешті-решт, це призвело до 
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появи сонат Мирослава Скорика (1938 р. н.) , що й сьогодні сприймаються як 

сучасні та яскраві події у розвитку вітчизняної камерної скрипкової сонати. 

Нагадаємо, що композитор належить до блискучої плеяди українських 

митців другої половини XX – початку ХХІ століть, творчість яких 

характеризується пошуком нових стильових моделей із залученням 

досягнень європейської культури (у тому числі західного авангардизму) та, 

що особливо цікаво та важливо, зверненням до українського фольклору. 

Зокрема, вагома частка камерного доробку М. Скорика (дві сонати для 

скрипки та фортепіано, «Речитативи та рондо» для скрипки, віолончелі та 

фортепіано) демонструють досить парадоксальні зв’язки різних стильових 

напрямків та фольклорних елементів.  

Так, Перша соната для скрипки і фортепіано, яка постає першим 

твором М. Скорика (1963) у камерно-інструментальному жанрі, висвітлює 

характерні риси стилю композитора: гармонійне поєднання класичних 

прийомів формотворення та національно забарвленого, інтонаційно 

близького до гуцульських наспівів тематичного матеріалу. Соната 

складається з трьох частин (Andante; Allegro Moltо − Largo − Allegro molto), 

будова яких цілком відповідає засадам неокласичного напрямку. Але 

наповнення цих досить ясних та симетричних конструкцій чарує 

«емансипацією дисонансу, <…> передусім − неофольклористичною 

яскравістю тематизму» [100, с. 170]. Драматургічний план вибудовується за 

допомогою зіставлення контрастних за стилістикою частин, адже саме перша 

частина, що викликає асоціації з творчістю С. Прокоф’єва, презентує 

неокласичний стиль. Друга поєднує функції ліричного центру та скерцо й 

написана у сучасній техніці, з характерним емоційним напруженням 

особистісного мовлення, що створюється за допомогою ритмічної 

нестабільності, використання стрибків на великі інтервали, дисонансів та 

специфічних штрихів. Третя, як і в класичних сонатах, презентує народні 

мотиви, її музичний матеріал нібито проростає з ритмо-інтонаційного 

комплексу чоловічого гуцульського танцю. Важливо звернути увагу на те, 
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що всі начебто контрастні жанрово-тематичні елементи складаються 

композитором у цілісну і «наскрізну послідовність розгортання всього 

циклу» завдяки вдалому мелодичному рельєфу, плавному напрямку руху, 

остинатності та іншим тематичним елементам [100, с. 172].  

Яскравий музичний тематизм сонати та паритетність відносин 

виконавців, можливість презентації віртуозних здібностей як піаніста, так і 

скрипаля, обумовлює її популярність серед українських музикантів до 

сьогодні. Але найяскравішим записом Першої сонати М. Скорика, на наш 

погляд, є версія дуету Б. Которович − Є. Басалаєва, що була зафіксована під 

час концертного виступу в 1998 році в місті Варшава (Польща).  

Народний артист України, диригент та скрипаль, випускник відомого 

педагога та скрипаля московської консерваторії Ю. Янкелевича, Богодар 

Которович (1941–2009) – лауреат таких міжнародних конкурсів скрипалів, як 

конкурс ім. Дж. Енеску та ім. Н. Паганіні. Важливим для нашого 

дослідження фактом біографії виконавця є те, що саме він був ініціатором 

створення та керівником державного камерного ансамблю «Київські 

солісти». Цікаво відмітити, що спочатку Б. Которович був першою скрипкою 

цього колективу, виступи якого почалися з музикування у дружньому колі 

без «офіційного статусу та зарплатні», де «колектив об’єднала ідея 

співтворчості» [189]. Тобто інтерес до виконання камерної музики, як і у 

випадку з Г. Кремером та його камерним оркестром «Кремерата Балтика», 

пролягав через все життя Б. Которовича.  

Першу сонату для скрипки з фортепіано М. Скорика скрипаль записав 

зі своєю дружиною, народною артисткою України, піаністкою Євгенією 

Басалаєвою (1963 р. н.). За її власним висловлюванням, це був дуже 

гармонійний дует і в музиці, і в житті: «Нас поєднала творчість, ми були 

спорідненими душами» [189]. Є. Басалаєва завжди була дуже зацікавлена 

саме жанром камерної музики та має багато проектів із метою розвитку та 

популяризації музичного мистецтва. Яскравим прикладом цього є створення 

нею камерного ансамблю «Контрасти Київ-Класік». 



157 

 

Дует Є. Басалаєва − Б. Которович почав виступати у 1985 році та 

швидко став справжньою візитною карткою української культури, 

презентуючи її по всьому світу (Австралія, за запрошенням І. Мєнухіна), 

Франція, Велика Британія, Італія, Канада та інші країни). Кульмінаційним 

моментом концертної діяльності дуету став виступ із програмою камерної 

музики в Києві, в Національній філармонії України. Його унікальність 

полягала в тому, що Б. Которович, єдиний серед українських скрипалів, мав 

почесну місію грати весь концерт на скрипці Гварнері дель Джезу самого 

Ніколо Паганіні. Прикрим та навіть містичним для всієї скрипкової 

української культури став той факт, що це був останній концерт в творчому 

житті скрипаля, бо через хворобу пальців він більше не зміг грати 

повноцінно.  

Повертаючись до Першої сонати М. Скорика, проаналізуємо її 

концертне виконання дуетом Є. Басалаєва − Б. Которович, щоб простежити 

відображення їх творчої взаємодії безпосередньо у музиці. В якості 

показового прикладу розберемо виконання фіналу сонати − Allegro molto, де 

М. Скорик найбільш прозоро позначив функції інструментів, адже діалог 

скрипки та фортепіано візуалізується при першому ж погляді у ноти. Після 

перегляду відеозапису концертного виконання цієї сонати дуетом 

Б. Которович − Є. Басалаєва можна сказати, що роль скрипаля в цьому союзі 

музикантів бачиться провідною − вона більш вагома, виразна та енергійна. 

Фортепіано звучить чутливо та емоційно, але скоріш м’яко акомпанує, 

намагаючись не декламувати на інструменті всі ноти чітко та голосно, а 

більш поєднувати фактуру за допомогою педалі. Саме це, на наш погляд, не 

дає тих слухацьких вражень, про які пише Л. Кияновська, адже, на її думку, у 

фіналі Першої сонати «відчувається певна сприйнятливість зі скіфськими, 

первісно-стихійними, фовістичними композиціями першої третини нашого 

сторіччя, перш за все Ігоря Стравінського, Бели Бартока та Сергія 

Прокоф’єва» [100, с. 176]. 
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Дещо іншу версію даного твору маємо змогу почути у виконанні дуету 

Ірина Стародуб − Богдана Півненко. Зауважимо, що аудіозапис обох сонат 

для скрипки та фортепіано М. Скорика дует зробив у 2007 році, і цей диск 

вважається справжнім ексклюзивом. По-перше, він є частиною серії 

«Антологія української музики» (з ілюстраціями І. Марчука, єдиного 

українця, чиє ім’я включено до британського рейтингу «100 геніїв 

сучасності»), а по-друге, він узагалі став першим диском, що містив твори 

українського композитора (окрім творів крупної форми, записані були також 

мініатюри: Коломийки, Іспанський танок та Мелодія). 

Повертаючись до виконавців, нагадаємо, що видатна скрипалька 

Б. Півненко (1977 р. н.) , яку критики називають «український Паганіні у 

спідниці», навчалась у Богодара Которовича, Віктора Третьякова та Захара 

Брона. Наразі вона веде активну педагогічну діяльність, завідує кафедрою 

оркестрових струнних інструментів Національної музичної академії імені 

П. І. Чайковського (з 2016 р.) та виступає як із сольними програмами, так і в 

ролі концертмейстера ансамблю «Київські солісти» (до 2004-го року). 

Композитор В. Сильвестров вважає Б. Півненко «скрипалькою світового 

значення, яка нічим не поступається Співакову або Кремеру. Їй у повній мірі 

притаманні віртуозність, пристрасність-емоційність, інтелектуальність» [34]. 

Аналізуючи виконавську творчість Б. Півненко, треба підкреслити 

дивовижне мистецтво нюансування: з одного боку міць, часом навіть 

шаленість, а з іншого − ніжність звучання. Вона наче володіє якоюсь силою в 

оболонці жіночності; природна на сцені і в житті, відмовляється від 

зовнішніх артистичних ефектів − «навіщо вулкану зображати із себе чайник, 

який ось-ось буде кипіти, якщо він і є вулкан» [там само]. Таким чином, 

характеризуючи виконавський стиль Б. Півненко, ми можемо казати, що 

йому притаманні як риси романтичного типу (за класифікацією 

К. Мартінсена), так і риси ліричного інтелектуалізму (за Д. Рабіновичем).  

Піаністка дуету, який аналізується, за майстерністю не поступається 

скрипальці. Випускниця Національної музичної академії України імені 
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П. І. Чайковського Ірина Стародуб (1977 р. н.), учениця В. Крайнєва та 

Є. Лібермана, має в активі дипломи багатьох міжнародних конкурсів, участь 

у престижних фестивалях. Активну гастрольну діяльність за кордоном та 

записи на Українському радіо І. Стародуб поєднує з викладанням на кафедрі 

спеціального фортепіано у Національній музичній академії імені 

П. І. Чайковського та на відділенні камерного ансамблю в Київській середній 

спеціальній музичній школі імені М. Лисенка [90].  

Розглядаючи виконання фіналу Першої сонати для скрипки та 

фортепіано дуетом І. Стародуб − Б. Півненко, зазначимо, що їх інтерпретація, 

на наш погляд, виявилась набагато більш емоційно виразною, ніж у 

Б. Которовича та Є. Басалаєвої, саме з точки зору рівноцінності сприймання 

партій. Тут ясніше видно блискучий токатний характер у штрихах та в 

інтонаційній виразності обох інструментів, подвійна енергія та сила 

остинатності, що нагадує музику С. Прокоф’єва та І. Стравінського. Не менш 

важливим фактором вбачається той, що й І. Стародуб, і Б. Півненко з обох 

боків намагаються дійти повної єдності звучання двох різних тембрів. У 

цьому процесі їм допомагає використання контрастних штрихів фортепіано 

та скрипки, які інколи виявляються навіть не зовсім притаманними природі 

цих інструментів. 

Друга соната для скрипки та фортепіано М. Скорика написана в 1992 

році для фестивалю, який проводиться щорічно українським композитором 

І. Соневицьким у штаті Нью-Йорк. Зважаючи на те, що вона написана через 

30 років після виходу в світ Першої, природнім виявляється кількість 

специфічних особливостей, які різнять два твори. Так, якщо Перша соната, як 

ми зазначали вище, була написана у цілком традиційній манері, що у 60-ті 

роки минулого століття дозволило віднести її до числа радянської класики, то 

Друга – пропонує іншу концепцію циклу, зумовлену не тільки еволюцією 

авторського стилю, а й світовими тенденціями розвитку камерного 

мистецтва.  
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Як відомо, на початку XX століття інтерес до камерних жанрів почав 

стрімко зростати. Слухачів приваблювала рафінованість, витонченість та 

суб’єктивність змісту нової музики, пов’язаної з гіпертрофованим 

експресіоністичним вираженням людських емоційних станів. Не випадково 

саме «замкнутий світ» камерної музики виявився одним із найбільш 

пріоритетних у плані глибокого особистісного самовираження представників 

так званої «Нової віденської школи» – А. Шенберга, А. Берга, А. Веберна та 

інших композиторів-модерністів. У той час камерні твори для різноманітних 

складів виявилися актуальними, виступаючи «експериментальною 

лабораторією» у пошуку власної музичної мови, стилістики, апробування 

нових технік композиції, оригінальних тембрових поєднань інструментів. 

Усе це проклало шлях до подальшого розвитку заявлених ідей 

композиторами-авангардистами другої половини ХХ століття, які 

продовжили тенденцію розкриття художніх та техніко-композиційних 

задумів через різнотемброві та різні за кількістю учасників ансамблі. На 

жаль, жанр сонати для скрипки та фортепіано не був затребуваним у 

європейській практиці цього часу, що, однак, не відбилося на радянських та 

українських реаліях. Тут він отримує друге дихання через поєднання 

елементів авангардних технік письма, оригінальних драматургічних та 

програмних ідей із класичними принципами побудови цілого. 

Так, частини Другої сонати М. Скорика мають програмні підзаголовки: 

I частина – «Слово» (Moderato con moto), II частина – «Арія» (Andante con 

moto) й III частина – «Бурлеска» (Vivo), що дозволяє говорити про авторське 

трактування жанрового інваріанту. Перша частина − «Word» (Moderato con 

moto) написана в речитативній манері та є першоосновою подальших 

музичних подій сонати. Доволі незвичайний характер першої частини дає 

можливість припустити, що вона відіграє роль якогось вступу, усередині 

якого розвиваються основні тематичні напрямки подальших частин. При 

цьому основне змістове навантаження відведене скрипковій партії, музичний 

матеріал якої відрізняється постійною зміною метру та темпових позначень і 
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такою організацією інтонаційних ліній, яка народжує відчуття 

недомовленості та питання. Друга частина − «Aria» (Andante con moto), 

акцентує увагу виконавця та слухача на барокових витоках камерного жанру. 

Її образний лад у повній мірі відповідає назві частини: скрипкова мелодія 

нескінченно тягнеться та переплітається з акордовим акомпанементом 

фортепіано, ритмічна пульсація якого нагадує серцебиття або хід годинника, 

додаючи в спокійну атмосферу арії нотки тривоги та відчуття 

невідворотності змін. Третя частина − «Bourlesque» (Vivo), наповнена 

яскравими, грайливими та водночас гротескними образами. Проведення 

головної теми, загалом, доручено скрипці, звуковий образ якої дозволяє 

точно відтворити образ, характерний заявленому жанру.  

Одним із найяскравіших виконань цього твору є інтерпретація 

українським дуетом І. Стародуб − Б. Півненко. Нагадаємо, що їх запис Другої 

сонати М. Скорика вийшов у світ у 2007 році, причому ноти сонати на той 

час ще не були видані. «Моя партнерка, піаністка Ірина 

Стародуб, − розповідає Богдана Півненко, − наполягала: “Обов’язково треба 

записати Скорика”. Дійсно, його сонати ніким ще не були записані <…>, 

вона дуже популярна, її скрізь виконують, але з ксерокопій. А Перша 

соната − одна з його дипломних робіт у царині камерної музики, з якими він 

захистився в московській аспірантурі в класі Дмитра Кабалевського» [159]. 

Аналізуючи виконання вказаного дуету, можна зробити висновок, що 

музиканти підійшли до виконання музики М. Скорика з великим інтересом: 

записати дві сонати українського композитора, як першовідкривачі − це, 

безумовно, й великий виконавський досвід, і в той же час певний ризик. 

Адже коли виконавці беруть до роботи, наприклад, сонати Л. ван Бетховена, 

у них є не тільки попереднє уявлення про цю музику, складене на основі 

слухового сприйняття, але навіть письмові рекомендації (редакція) видатних 

виконавців старшого покоління (наприклад, Д. Ойстраха та Л. Оборіна). У 

випадку ж звернення до нової музики виконавці, з одного боку, більш вільні 

у виборі концепції твору та засобів реалізації, але з іншого боку, вони в 
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якійсь мірі беруть на себе відповідальність за подальшу виконавську долю 

цього опусу.  

На наш погляд, виконання дуету І. Стародуб − Б. Півненко дещо 

порушує авторський задум, який передбачає збереження принципу діалогу 

партнерів ансамблю. Замість цього партія скрипки явно знаходиться на 

першому плані (і за динамікою, і за енергетикою), а фортепіано виконує 

скоріш функцію акомпанементу. У цьому випадку безумовно талановите та 

цікаве виконання втрачає необхідний елемент, який відрізняє камерне 

музикування від сольного, − неповторну атмосферу щирої розмови.  

Саме така атмосфера була створена під час виконання Другої сонати 

М. Скорика дуетом М. Рогожина − О. Абаєв. Цікаво, що, будучи на 

сьогоднішній день концертмейстером Вестчестерського камерного, 

симфонічного та Bahanalia оркестрів та професором по класу скрипки в 

Університеті Аделфі в Парк-Сіті (Нью-Йорк), О. Абаєв є продовжувачем 

вітчизняних виконавських традицій. Уродженець України та випускник 

Національної академії імені П. І. Чайковського, О. Абаєв багато виступає як 

соліст, є переможцем різноманітних міжнародних фестивалів та конкурсів у 

Франції та Італії, має в послужному списку, наприклад, таку нагороду, як 

Radio Record International Competition Concertino Prague
1
.  

Повертаючись до інтерпретації Другої сонати М. Скорика дуетом 

М. Рогожина − О. Абаєв, слід зазначити, що, незважаючи на те, що нам не 

вдалося знайти повних біографічних даних про піаністку, а також 

інформацію про їхню ансамблеву роботу, союз демонструє спільність 

мислення та обопільне бажання взаємодіяти. Так, під час виконання першої 

частини музиканти настільки глибоко вплітають інструментальні голоси у 

збалансовану різнотемброву фактуру, настільки ясно та успішно прагнуть 

узгодження та навіть співзвучності штрихів і манери звуковидобування в 

цілому, що це дозволяє почути всю звукову структуру сонати як одне 

                                                 
1
Але, крім сольної кар’єри, музикант виступає в жанрі камерної музики, в тому числі, у складі квартету Art-

Strings Ensembles, концерти якого проходять у таких залах як Карнегі-Холл (Нью-Йорк) та Альберт Холл 

(Лондон). 
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художнє ціле. Найбільш показовим прикладом досягнення дуетом синергії в 

даній сонаті бачиться розробка першої частини, де піаністка намагається 

повторити на клавіатурі манеру звуковидобування скрипаля, коли той грає 

штрих martelé та, що є ще більш складним − під час виконання скрипалем 

флажолетів.  

Таким чином, ігноруючи деякі текстові погрішності (достатньо вільне 

трактування темпових та динамічних вказівок), виконання даного дуету 

являє собою яскравий приклад творчої синергії, тоді як дует І. Стародуб − 

Б. Півненко, скоріш за все, ще знаходиться на шляху до її досягнення, адже в 

цьому виконанні більш наявне недотримання паритетності на користь партії 

скрипки.  

 

 

Висновки до Розділу 3 

 

Аналіз виконавських версій сонат для скрипки та фортепіано 

композиторів Й. С. Баха, Л. ван Бетховена, Й. Брамса, С. Франка, М. Скорика 

розкриває комунікативний простір камерної скрипкової сонати як досить 

рухливий, такий, що дозволяє втілити різні виконавські настановлення і типи 

відносин, не порушуючи композиторського задуму.  

Так, записи Четвертої сонати для чембало і скрипки Й. C. Баха у 

виконанні дуету І. Мєнухін − Г. Гульд і Третьої сонати для скрипки і 

фортепіано Й. Брамса у виконанні дуету В. Горовиць − Н. Мільштейн 

дозволили резюмувати, що, незважаючи на взаємну повагу, багаторічну 

дружбу і досвід спільної гри, музикантам, чия основна діяльність пов’язана із 

сольним виконавством, не завжди вдається досягти синергетичного ефекту. 

Звісно ж, це обумовлено впливом ряду об’єктивних причин, головна з яких –

 художня настанова на концертний тип комунікації під час виконання, що 

тягне за собою недостатній рівень мобільності в процесі реалізації спільної 

концепції твору. В результаті, звучання ансамблю асоціюється з 
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поліфонічною партитурою, в якій важлива максимальна (динамічна, 

артикуляційна, ритмічна) індивідуалізація голосів. Однак це порушує 

атмосферу камерного музикування. І хоча обидва партнери грають досить 

коректно з погляду ансамблевого музикування, дані дуети можна 

охарактеризувати скоріше як діалогічні, в яких музиканти виявляють себе в 

більшій мірі як солісти. Визначено, що наочним втіленням діалогічного типу 

взаємодії дуету І. Мєнухін − Г. Гульд виступає поєднання музикантів, 

протилежних за художніми настановами. Зберігаючи власний звуковий образ 

музики Бароко (та притаманні йому засоби виразності), вони демонструють 

дивовижну майстерність ансамблевої гри. Їх версія – це справжній діалог, 

коли кожна музична лінія має власний розвиток та темброву й динамічну 

специфіку.  

Наведено ще один приклад діалогічного типу виконавської співпраці, 

обумовленої приналежністю до однієї генерації та національної школи. 

Другий ж дует «романтиків» В. Горовиця та Н. Мільштейна ігнорують саме ті 

риси Сонати №3 Й. Брамса, завдяки яким вона стала одним з 

найпопулярніших дуетних творів (яскравість образів, масштабність сюжету, 

симфонічний тип розвитку). Натомість, слухачеві пропонується камерний 

варіант сонати, у просторі якої чемно та тихо спілкуються давні знайомі.  

Інтерпретаційні версії дуетів Д. Ойстрах − Л. Оборін, 

М. Луганський − В. Рєпін, Д. Ойстрах − С. Ріхтер та Г. Кремер − М. Аргерих, 

навпаки, демонструють прагнення учасників до максимального зближення 

виконавських засобів виразності. Виявлено, що більш ніж 40-річна співпраця 

дуету Л. Оборін – Д. Ойстрах дозволила музикантам досягти справжньої 

ансамблевої єдності, втіленням якої стало прагнення максимально узгодити 

звукові образи інструментів. Це демонструють не тільки чисельні записи 

музикантів, а й їх редакція всіх бетховенських сонат для фортепіано та 

скрипки. Ця редакція презентує основні параметри спільної виконавської 

концепції видатних музикантів, метою яких було максимально зблизити 

звукові образи інструментів за допомогою використання всього різноманіття 
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штрихової палітри скрипки та прагненням подолати ударну природу 

фортепіано. Тож, дует Л. Оборін – Д. Ойстрах – це зразковий приклад 

синергетичної співпраці.  

Досить довгий час співпрацює й дует М. Аргерих – Г. Кремер, що 

склався на підставі дружніх відносин та тяжіння до камерного музикування. 

За виконавським типом та репертуарними вподобаннями, М. Аргерих та 

Г. Кремер багато у чому не співпадають, але єднає їх експресивна манера 

комунікації у сценічному просторі. Тож, ця версія «Крейцерової сонати» 

Л. ван Бетховена є показовою в аспекті існування синергетичної єдності при 

поєднанні вельми різних особистостей у дуеті. 

Під час розгляду дуетів С. Ріхтер – Д. Ойстрах та М. Луганський –

 В. Рєпін у художньому просторі Сонати для скрипки та фортепіано 

С. Франка визначено, що великий камерно-ансамблевий репертуар дуету 

С. Ріхтер – Д. Ойстрах та співзвучність індивідуальних виконавських стилів 

цих видатних солістів обумовили синергетичний тип комунікації. Таким 

чином, їх виконавські версії багатьох музичних творів стали еталонними. 

Зокрема, трактовка Сонати для скрипки та фортепіано С. Франка вплинула на 

виконавську версію музикантів наступного покоління. Так, М. Луганський і 

В. Рєпін, які також досягають синергетичного рівня взаємодії не тільки в 

професійних, а й в людських стосунках, не приховують, що, працюючи над 

сонатою для скрипки та фортепіано С. Франка, спирались на концепцію дуету 

С. Ріхтер – Д. Ойстрах. 

Аналіз виконавської версії Першої сонати М. Скорика дозволив дійти 

висновку, що дует Є. Басалаєва – Б. Которович можна віднести до 

синергетичного типу, хоча роль скрипаля у цьому союзі музикантів більш 

значуща, однак партія фортепіано майстерно підтримує енергійне 

висловлювання партнера, створюючи надійну опору єднання двох 

особистостей.  

Іншу версію цієї ж сонати пропонує дует І. Стародуб – Б. Півненко, 

співпраця якого є тривалою й плідною, про що свідчить, у тому числі, й 
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здійснення звукозапису сонат для скрипки і фортепіано М. Скорика. В 

інтерпретації Першої сонати вбачається втілення спільної концепції завдяки 

збереженню рівноцінності партій, віртуозно-блискучому характеру штрихів, 

інтонаційній виразності, енергії виконавського висловлювання. Тож, це 

виконання є також прикладом синергетичної взаємодії. Але у версії Другої 

сонати М. Скорика той самий дует дещо порушує задум автора щодо 

рівноправності партій, зосереджуючи увагу слухача на звучанні скрипки, 

солююча роль якої підкреслена й динамічно, й енергетично. 

Найпереконливішою версією Другої сонати М. Скорика для скрипки та 

фортепіано в цьому контексті здається інтерпретація дуету М. Рогожина –

 О. Абаєв, які під час виконання максимально прагнуть узгодження у 

реалізації спільного трактування твору. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Аналіз наукових джерел, епістолярного доробку, інтерв’ю та 

спогадів видатних музикантів дає засади для твердження про те, що камерне 

мистецтво є однією з найважливіших складових західноєвропейської 

музичної культури, адже з часів Середньовіччя саме воно забезпечувало 

реалізацію просвітницької, виховної, навчальної, естетичної та 

комунікаційної функцій музичного мистецтва у суспільстві. Остання 

обумовила виникнення сімейних музичних вечорів та музичних салонів, які 

об’єднували широкий загал музикантів-аматорів та професіоналів. За часів 

Бароко на перший план виступає просвітницька функція, коли через домашнє 

музикування широкий прошарок суспільства залучався до надбань музичної 

культури. Водночас, камерна музика вперше отримує сценічний вимір, що 

стає підґрунтям становлення системи камерних жанрів Класицизму та 

формування традиції концертного виконання таких творів. Ця традиція 

остаточно затвердилася на межі XIX-XX ст. із розвитком виконавства як 

окремої сфери музичної діяльності. Звернення визнаних музикантів до 

камерної музики визначило збільшення корпусу композиторських опусів та 

появу перших виконавських дуетів, які вели активну концерту діяльність 

(дует А. Рубінштейн – Г. Венявський). З’являється низка спеціалізованих 

конкурсів, численні фестивалі, а камерність, як особливий спосіб спілкування 

однодумців й сьогодні цікавить знаних майстрів сцени, деякі з яких навіть 

віддають перевагу камерному музикуванню (наприклад, Л. Оборін та 

М. Аргерих).  

Зазначено, що моделювання щирих відносин в умовах концертного 

виконання є основою специфіки камерного мистецтва, але в дуетному складі 

воно набуває особливого змісту, даючи виконавцям можливість справжнього 

діалогу, у котрому зберігається цілісність індивідуального мовлення. 
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2. На підставі систематизації вітчизняних досліджень камерного 

мистецтва (зокрема, праць І. Польської) уточнено етапи кристалізації 

рольових функцій інструментів у камерній скрипковій сонаті. Виявлено, що 

родовий для камерно-ансамблевих жанрів розподіл музичного матеріалу 

поміж виконавцями/інструментами, значно вплинув на розвиток семантики 

камерної скрипкової сонати XVI – XVIII ст. На протязі цього періоду 

поступово кристалізувався інваріант ролевих функцій інструментів у дуеті 

складу скрипка-фортепіано. Цей процес був обумовлений у тому числі й 

трансформацією акустичних та темброво-динамічних характеристик 

інструментів. Так, модифікуючи клавішні інструменти, майстри певним 

чином орієнтувалися на можливості скрипки, намагаючись досягти такої ж 

зв’язності, співучості та тривалості звучання. Поки цього балансу не було, 

композитори переважно створювали сонати для солюючої скрипки з 

акомпануючим клавіром (А. Кореллі, Дж. Тартіні, А. Вівальді). Однак вже за 

часів Й. С. Баха (6 сонат для скрипки та чембало) цю модель було змінено на 

невимушений діалог, що підтверджується рівноцінністю партій скрипки та 

клавіру, можливістю в повній мірі проявити індивідуальність та виконавську 

майстерність. Через творчість віденських класиків, зокрема, В. А. Моцарта, 

сприйняття камерної скрипкової сонати як обумовленого задумом 

композитора паритетного діалогу музикантів, остаточно увійшло у тезаурус 

західноєвропейської культури. Подальша історія розвитку камерної 

скрипкової сонати представлена безліччю композиторських інтерпретацій 

жанрового інваріанту. Втім авторський задум передбачає чимало варіантів 

його втілення, тож підґрунтям нашого сприйняття образної сфери конкретної 

сонати (її розуміння як камерної чи концертної) є виконавська концепція 

твору. 
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3. Для виявлення специфіки суб’єктно-об’єктних взаємин у дуетному 

камерно-ансамблевому музикування розроблено схему багаторівневих 

зв’язків системи «композитор – виконавці – слухач». Визначено, що 

виконання камерної скрипкової сонати є результатом взаємодії трьох 

«конфліктних» чинників: тексту композитора, тембрів інструментів та 

особистостей виконавців, кожен з яких може вирішитися тільки на підставі 

діалогічних відносин. Серед комунікативних векторів, що формують простір 

камерної скрипкової сонати, у дослідженні обрано напрям, що корегує 

специфіку взаємодії учасників дуету, обумовлюючи: 1) алгоритми, що 

забезпечують досягнення спільної творчої мети іноді різними за художніми 

та світоглядними установками виконавцями; 2) шляхи формування спільної 

концепції музичного твору, що синтезує художній світогляд двох виконавців 

 

4. Визначено складові комунікативного простору камерної скрипкової 

сонати, серед яких базовою для наукового осягнення феномену дуетного 

музикування обрано «спільну виконавську концепцію», що формується та 

втілюється під впливом багатьох факторів. Найважливіші серед них: 

професійні та особистісні стосунки партнерів, співзвучність їх сценічних 

амплуа, рівень взаємодії звукових образів інструментів. Таким чином, 

камерна скрипкова соната отримує ширший, ніж в практиці виконання 

сольних творів, спектр можливих прочитань, відмінність яких визначається 

якістю поставлених виконавцями завдань і способів їх здійснення. 

Зазначено, що виконавська версія ансамблевого твору є синтезом 

індивідуальних інтонаційних концепцій, успішність процесу узгодження 

яких залежить від специфіки музичного мислення та наявності спеціальних 

навичок. До останніх відноситься свідома відмова від солюючої функції та 

внутрішня готовність до об’єднання творчих зусиль для втілення 

варіативного потенціалу музичного твору; вміння пристосуватись до тембру 

та манери звуковидобування іншого інструмента. Втіленням спільної 

виконавської концепції твору є виникнення єдності, що пов’язує дві 
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особистості в одне ціле та створює у слухачів відчуття безпосереднього 

творчого діалогу учасників ансамблю.  

 

5. Визначено, що схильність до ансамблевого музикування, як прояв 

музичного мислення особистості знаходить відображення в системі 

індивідуального виконавського стилю, зокрема, співвідношенні його 

параметрів стабільності та мобільності. Якщо перші − втілюють природні 

якості особистості, то другі залежать від зовнішніх факторів, у тому числі від 

типу музикування. Ці параметри стилю творчості музиканта обумовлюють 

його настанову на певний вектор комунікації у процесі виконання камерної 

скрипкової сонати: спрямованість творчих інтенцій саме на музичний твір, на 

досягнення енергетичного зв’язку з публікою, на спілкування з партнером та 

на вибір типу цього спілкування. 

Виявлено фактори, що впливають на комунікацію музикантів у 

просторі камерної скрипкової сонати: 

– приналежність учасників дуету до певного типу індивідуального 

виконавського стилю (романтичний, віртуозний, інтелектуальний, 

раціональний – за типологією Д. Рабіновича); 

– відкритість системи музично-виражальних засобів ансамблістів, що 

віддзеркалює дію мобільних параметрів індивідуального стилю;  

– тривалість сумісної роботи (кількість виступів, достатність часу на 

підготовку, об’єм та стильова забарвленість репертуару); 

– артистична майстерність, здатність імпровізувати в сценічному 

просторі. 

Різноманіття варіантів взаємодії художніх настановлень учасників 

дуету умовно поділено на такі типи: 

– діалогічний, що передбачає збереження індивідуальних манер 

висловлювання виконавців (В. Горовиць − Н. Мільштейн, 

Г. Гульд − І. Мєнухін). 
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– синергетичний, який максимально активізує параметри мобільності 

індивідуальних виконавських стилів, що створює ілюзію абсолютної 

єдності творчих індивідуальностей (Л. Оборін − Д. Ойстрах, 

С. Ріхтер − Д. Ойстрах).  

 

6. В процесі апробації запропонованої типології з’ясовано, що 

комунікативний простір камерної скрипкової сонати має рухливу форму і 

дозволяє втілити різні виконавські настанови, що спонукає музикантів 

звертатися до ансамблевого музикування. Для деяких з них такий тип 

творчого спілкування залишається лише привабливим досвідом, для інших – 

стає невід’ємною складовою професійної діяльності. До перших в дисертації 

віднесено дуети Г. Гульда та І. Мєнухіна, В. Горовиця та Н. Мільштейна, 

записи яких стали результатом короткочасної співпраці. Так, виконавська 

версія Четвертої сонати для чембало і скрипки Й. С. Баха дуету Г. Гульд –

 І. Мєнухін є діалогом музикантів, які абсолютно по-різному сприймають 

звуковий світ музики в цілому та Бароко зокрема, але не порушують 

основних вимог ансамблевого музикування.  

Версія Сонати для скрипки та фортепіано Й. Брамса op. 108 дуету 

В. Горовиць − Н. Мільштейн є прикладом комунікації діалогічного типу, що 

спирається на єдність творчих та особистісних настанов 

музикантів: 1) віртуозний стиль; 2) національність; 3) репертуарні 

уподобання. Але ця єдність не знаходить реалізації у виконавській концепції 

твору, музиканти не відчувають один одного, а слухачі не сприймають їх 

виконання як енергетичну цілісність. 

Порівняльний аналіз виконавських концепцій «Крейцерової сонати» 

Л. ван Бетховена дуетів Л. Оборін – Д. Ойстрах, М. Аргерих – Г. Кремер та 

Сонати для скрипки та фортепіано С. Франка дуетами С. Ріхтер – Д. Ойстрах 

та М. Луганський – В. Рєпін здійснено в аспекті шляхів досягнення синергії у 

дуетному виконавстві. Спираючись на біографічні факти, спогади 

музикантів, численні записи, визначено, що ці дуети є прикладом того, як за 
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час творчої співпраці відомі солісти досягають синергетичної взаємодії у 

рамках дуету. На цей процес впливають, перш за все, дружні відносини між 

музикантами, а також високий рівень мобільності індивідуального стилю; 

довгий репетиційний період; чисельний камерно-ансамблевий репертуар.  

Інтерпретаційні версії сонат для скрипки та фортепіано М. Скорика 

дуетів Є. Басалаєва – Б. Которович, І. Стародуб – Б. Півненко 

(Перша соната), І. Стародуб – Б. Півненко, М. Рогожина – О. Абаєв 

(Друга соната) репрезентують вітчизняну культуру камерно-ансамблевого 

музикування. Певні особливості виконання Першої сонати М. Скорика 

дуетом Є. Басалаєва – Б. Которович дає підстави віднести цей ансамбль до 

синергетичного типу, хоча роль видатного українського скрипаля в цьому 

союзі є провідною, гра піаністки не залишає сумнівів у створенні ними 

єдиної концепції художнього твору. 

Ансамбль І. Стародуб – Б. Півненко, який має вже досить тривалу 

історію існування є показовим прикладом того, що ансамбль знаходиться на 

шляху до досягнення синергетичного рівня творчого спілкування.  

Підсумовуючи, зазначимо, що в процесі ансамблевого музикування 

кожен музикант-виконавець має можливості як для збереження власної 

системи музично-мовленнєвих ресурсів (працюючи за діалогічним типом 

спілкування), так і для творчого розвитку через синергетичну співпрацю з 

партнерами. Обидві творчі стратегії можуть бути художньо продуктивними 

та використаними у дослідженні інших складів камерних ансамблів, що 

вбачається перспективою даної роботи.  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 
 

 
Уривок з другої частини Четвертої сонати ор. 5 А. Кореллі (Рис. А.1) 

 

 
Фрагмент видання Дванадцяти сонат ор. 2 А. Вівальді, надрукованих Антоніо Бортоллі у Венеції в 

1709 році (Рис. А.2) 

 

 
Фрагмент із другої частини (Allegro) сонати A major, B.A. 14 op. 1 Дж. Тартіні (Рис. А.3) 

 



196 

 

Додаток Б 
 

ФЕСТИВАЛІ КАМЕРНОЇ МУЗИКИ 

 

 Verbier Festival (Switzerland); 

 The Jerusalem International Chamber Music Festival (Israel); 

 West Cork Chamber Music Festival (Ireland); 

 Ottawa International Chamber Music Festival (Canada); 

 Esbjerg International Chamber Music Festival (Denmark); 

 Villa-Lobos International Chamber Music Festival (USA); 

 International Chamber Music Festival Plovdiv (Bulgaria);  

 SoNoRo International Chamber Music Festival (Romania);  

 Whittington International Chamber Music Festival «Music of Britain» 

(United Kingdom); 

 Purbeck International Chamber Music Festival (United Kingdom); 

 ChamberFest Cleveland (Ohio, USA); 

 Salt Bay Chamberfest, (Damariscotta, USA);  

 Bridgehampton Chamber Music Festival (USA);  

 Kuhmo Chamber Music Festival (Finland);  

 Portland Chamber Music Festival (USA);  

 Rome Chamber Music Festival (Italia);  

 Gotland Chamber Music Festival (Sweden); 

 Australian Festival of Chamber Music (Australia); 

 Lockenhaus Chamber Music Festival (Austria); 

 Транссибірський Арт-фестиваль Вадима Рєпіна (Росія). 
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КОНКУРСИ КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

 

 Lyon International Chamber Music Competition (France); 

 The Art of Duo: boulder international chamber music competition 

(Сolorado, USA); 

 Osaka International Chamber Music Competition and Festa (Japan); 

 Melbourne International Chamber Music Competition (Australia); 

 Plovdiv International Chamber Music Competition (Bulgaria); 

 International Joseph Haydn Chamber Music Competition (Austria, Wien); 

 FEURICH Competition (Austria); 

 The Carl Nielsen International Chamber Music Competition (Denmark); 

 International Stasys Vainiūnas Piano and Chamber Ensemble competition 

(Lithuania, Vilnius); 

 Schubert International Chamber Music Competition (Austria, Graz); 

 Міжнародний конкурс інструментальних ансамблів ім. Д. Бортнянского 

(Україна, Київ); 

 Міжнародний інструментальний конкурс Є. Станковича (Україна, 

Київ). 
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Додаток В 
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Додаток Г 
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Основні положення дослідження у формі усної доповіді викладено на 

таких конференціях: 

 Науково-методична конфернеція «Актуальні проблеми музичного і 

театрального мистецтва: до 90-річчя Т. С. Кравцова», Харків, ХНУМ 
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