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ПРО МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО 

 

 Процес виховання і навчання майбутніх музикантів-професіоналів 

здійснюється на основі вивчення та виконання високохудожніх творів 

світової музичної літератури різних стилів і епох.1 У цьому процесі вагому 

роль відіграє педагог-наставник, який допомагає учням орієнтуватися 

в безмежному океані музики і оснащує їх навичками самостійної роботи. 

 Величезний вплив на формування художнього смаку і майстерності 

мають засоби музичної комунікації. 

 Сучасна система музичної комунікації, що включає в себе такі 

заходи як музичні форуми, міжнародні конкурси та фестивалі, активні 

і пасивні форми майстер-класів, дозволяє розширити межі спілкування 

музикантів-виконавців, направити їхні зусилля на зближення 

національних шкіл і культур. Таке спілкування завжди результативно. 

Воно несе в собі заряд оновлення, допомагає розібратися в актуальних 

проблемах музично-виконавського мистецтва, вливає свіжий струмінь 

в сформовані, а часом і вкорінені, виконавські традиції. 

 Питання традиції і новаторство завжди були наріжними в будь-якому 

виді мистецтва і розглядалися в діалектичній єдності. Будь-яка художня 

традиція своїм корінням сягає в минуле, і є основою майбутнього 

розвитку. Кожна епоха і її навколишній соціум привносять в колишні 

традиції щось нове. Таким чином, через заперечення минулого 

відбувається їх постійне оновлення. Оновлення традицій минулого 

в музично-виконавському мистецтві завжди тривалий і творчий процес. 

Його рушійними силами є і композитори, і виконавці. Сучасні 

композитори кожної епохи (багато з яких були прекрасними 

виконавцями), привносячи новизну в музику минулих часів (зміни стилю 

і музичної мови), збагачували сформований інтонаційний словник, який, 

зберігаючись у слуховій пам'яті музикантів, перетворював виконавське 

(та й композиторське) мистецтво. 

 Кожен виконавець, орієнтуючись на текст, що об'єктивно існує,  

по-своєму його прочитував (інтерпретував), знаходячи оригінальні засоби 

і прийоми виразності, які змінювали звичний звуковий образ твору, 

виявляли нові грані художнього змісту. Часом потрібно чимало часу, щоб 

незвичайне, нестандартне тлумачення твору знайшло переконливість 

і право на сценічне існування. В цьому плані дуже багато залежало від 

артистичної волі виконавця. 

                                                           
1 Сучасна система музичної освіти включає в себе не тільки розгалужену мережу навчальних 

закладів різних рівнів, а й спеціально розроблені програми, що містять досить великий цикл 

дисциплін. 
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 Зрозуміло, інтерпретаторський дар (в його вищому значенні) має 

не всякий виконавець, а тільки той, хто наділений дивовижним сплавом 

інтелекту і музикальності, що дозволяє підпорядкувати суб'єктивне 

тлумачення твору композиторській думці, об'єктивно присутній 

у кожному знаку нотного тексту. Новий твір, з яким стикається 

виконавець при першому прочитанні, не завжди може «дійти» до його 

«смислового поля» (А. Леонтьєв). В цьому випадку результативним може 

виявитися пошук знайомих, традиційно сформованих інтонаційних 

утворень, а вже потім «розшифровка» нових елементів і усвідомлення 

їхньої ролі в контексті всього твору. Процес цей носить творчий характер 

і спрямований на виявлення виразного інтонування, адекватного 

художньому задуму твору. 

 Інтонаційні нюанси, динамічні і темпо-ритмічні коливання, 

різноманітні способи звуковидобування, характер туше, що не піддаються, 

як відомо, авторській фіксації, знаходяться самим інтерпретатором, 

і в цьому проявляється своєрідність його виконавського почерку. 

 Виконавський почерк, таким чином, являє собою неповторне 

поєднання індивідуальних психодинамічних особливостей. Звідси: скільки 

виконавців, стільки варіантів тлумачення одного і того ж твору. Варіантна 

множинність виконання відповідає варіантної множинності музичного твору. 

Головне, в процесі інтерпретації не порушити закладені в авторському творі 

закономірності. «Істинний художник при виконанні думає завжди тільки про 

художній твір. Він одержимий єдиним бажанням творчо розкрити його красу 

і велич. І майже проти його волі відбувається те, що згідно з природою речей 

- художній твір може знайти життя кожен раз тільки з індивідуальної душі 

виконавця (підкреслено мною - В. Ш.)».1 Тут ще раз підкреслюється думка 

про значення індивіда в художній творчості, про єдність об'єктивного і 

суб'єктивного в музичному виконавстві. 

 Говорячи про єдність об'єктивного і суб'єктивного у виконавстві, не 

можна залишити поза увагою питання про їхнє співвідношення, гармонійну 

рівновагу. В епоху романтизму, на відміну від епохи класицизму, рівновага 

між об'єктивним началом і суб'єктивним часто порушувалося, так як ряд 

виконавців в ім'я «дешевого» успіху допускали різного роду вільності, які 

йшли врозріз з художнім задумом твору. Подібного роду виконавці 

викликали природний протест з боку видатних прогресивних музикантів - 

Ф. Ліста, А. Рубінштейна, які вели завзяту боротьбу за об'єктивне 

прочитання авторського тексту і в цьому дусі виховували молоде покоління 

виконавців (згадаємо, з якою «болючою» скрупульозністю ставився до 

нотного тексту великий диригент А. Тосканіні і багато інших музикантів). 

                                                           
1 К. А. Мартинсен. Индивидуальная фортепианная техника. М. 1966, с. 214-215. 
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 Однак не слід впадати у крайнощі і проголошувати «голий» текст 

музичним твором. Адже зафіксований на папері нотний текст - це «мертве 

тіло», яке може бути реанімоване думкою і почуттям виконавця. 

«Мистецтво є ... мислення в образах»2, писав В. Бєлінський. Тому тільки 

той виконавець, який глибоко відчуває і переживає весь інтонаційний лад 

твору, може правдиво відтворити творіння автора. Про це свого часу дуже 

переконливо писав А. Рубінштейн: «Мне совершенно непостижимо, что 

вообще понимают под объективным исполнением. Всякое исполнение, 

если оно не производится машиною, а личностью, есть само собою 

субъективное. Правильно передавать смысл объекта (сочинения) — долг и 

закон для исполнителя, но каждый делает это по-своему, то есть 

субъективно; и мыслимо ли иначе?.. Если передача сочинения должна 

быть объективна, то только одна манера была правильна и все 

исполнители должны были только ей подражать; - чем же становились бы 

исполнители? Обезьянами? Да, если субъективность делает из адажио — 

аллегро, или из скерцо — похоронный марш, тогда она бессмыслица, но 

исполнение адажио в темпе адажио сообразно чувству исполнителя не 

есть нарушение против смысла объекта… Итак, в музыке я понимаю 

только субъективное исполнение».1 У цьому криється одна з проблем 

музичного виконавства. Виникає питання, де проходить межа 

дозволеного? Який ступінь творчої свободи? П. І. Чайковський з цього 

приводу говорив: «…свобода … должна быть в определенных границах, 

и исполнителю нужно прежде всего доискаться истинных намерений 

автора и затем выполнять их наилучшим доступным для него образом 

и ни в коем случае не идти наперекор этим намерениям».2 

 Чи йде мова про відтворення безперервного процесу напруженого 

інтонаційного розгортання, про сполучення тонів і фразування, про 

динаміку і темп, про ступінь емоційного посилу, необхідного для передачі 

різних станів образу - все це вирішується виконавцем на основі єдності 

об'єктивного змісту музики і свого суб'єктивного її розуміння. 

 Тут цілком доречно дещо розширити наше розуміння об'єктивності 

та суб'єктивності в музичному виконавстві. Філософська наука в цьому 

плані дозволяє нам поглибити уявлення про ці поняття. Дійсно, було б дуже 

недалекоглядно «об'єктивність» співвідносити з нотним текстом, 

а «суб'єктивність» - з виконавцем. «В действительности, - пише 

Н. Корихалова, - субъективное и объективное диалектически сочетается 

в каждом из членов этой «пары». Так, в стилистике музыкального 

                                                           
2 В. Г. Белинский. ПСС т. 1, с. 500 
1 А. Рубінштейн. Музика і її представники. М. 1891, с. 146-148. 
2 «Советская музыка», 1946, №1, с. 89. 
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произведения, продукта композиторской деятельности, есть и объективное 

— то, что идет от общезначимых, общеупотребляемых формул 

музыкального языка, используемых композитором, и субъективное — то, 

что идет от индивидуального стиля, индивидуальной манеры автора 

музыки, присуще только ему. Точно так же личность исполнителя и 

интерпретация им музыки не являются чисто «субъективными»: в его 

трактовке содержатся и объективные, предсказуемые, общезначимые 

моменты, обусловленные его воспитанием, его положением как носителя 

определенных, социально и конкретно-исторических детерминированных 

тенденций, устремлений, вкусов, идеалов данного общества.»3 Відповідно 

до цієї установки здійснюється весь процес роботи виконавця над художнім 

твором і складається певна концепція, яку прийнято називати 

інтерпретацією. Хоча, як відомо, з приводу цього поняття здавна йшли 

суперечки. Хтось розумів його дуже широко («сприйняття»), хтось вузько 

(«виконання»). Оскільки нас воно цікавить з точки зору учнівської гри, ми 

будемо трактувати його швидше як «виконання» (природно, індивідуальне 

з усіма наслідками, що випливають звідси). 

 Справа в тому, що не всяке учнівське виконання можна назвати 

інтерпретацією (особистісною), хоча б тому, що в грі учня на 80% 

закладений творчий потенціал педагога. Ми знаємо чимало виконавців, 

які, граючи «від себе», передають дуже точно нотний текст, але при цьому 

не виявляють так званий підтекст, тобто дух самої музики. Прагнучи 

безпомилково виконати авторські вказівки, такий виконавець не 

пропускає музику через своє «я», не заглиблюється в її зміст. Звідси його 

гра сприймається як «суха», млява, заформалізована. Одним словом, щоб 

виконання стало художнім, у музиканта повинні бути присутніми 

принаймні два чинники: комплекс музичної обдарованості і хороша 

професійна «школа» (під «школою» ми маємо на увазі не тільки певне 

середовище, але і відповідний високим художнім вимогам рівень 

викладання). Тільки в цьому випадку виконавець може сформуватися 

як самостійна творча особистість, здатна до творчої праці. 

 Творча робота - це своєрідний шлях пізнання, а тому вона 

нескінченна. Виконавець може повертатися до вже пройденого твору 

протягом усього життя неодноразово, але кожного разу привносити 

в нього щось нове. І чим багатша фантазія художника, тим більше він буде 

знаходити невідомого в уже відомому, тим самим розширювати 

і поглиблювати сформовані уявлення про трактування твору. Ці зміни 

залежать як від професійного і особистого досвіду, так і від впливів 

навколишнього середовища на саме музичний твір. Не випадково 

                                                           
3 Н. Корыхалова. Интерпретация музыки. Л. 1979, с. 45. 
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музичний твір порівнюють з живим організмом, здатним жити своїм 

незалежним життям. А. Скрябін порівнював музичний твір з морем, 

характер якого мінливий. Однак не гріх нагадати, що образно-художня 

сутність твору не може бути змінена виконавцем до невпізнання. Це буде 

свавілля, що не має нічого спільного з авторською ідеєю. 

 Ставлення до інтерпретації як до об'єктивно-суб'єктивної 

субстанції остаточно склалося в XIX столітті і стало домінувати у всіх 

виконавських школах, в тому числі і російській.  

 В основу російської виконавської школи лягли ідеали прекрасного: 

правда і краса, благородство і натхненність, щирість і людяність. Глибоке 

осмислення художніх образів, підкреслення національної специфіки 

ведення звуку (співучість, розспівність), відкрита емоційність стали 

характерною рисою російського виконавства і музики. «Правда пения, 

красота и выразительность интонирования человеческого голоса как 

«совершеннейшего из инструментов», - пише Грум-Гржимайло, - стали 

своего рода образцом для русского инструментального исполнительства, 

оказали на формирование его самобытного стиля огромное влияние».1 

 Найвищим зразком російського виконавського стилю стала 

творчість видатних російських музикантів А. Рубінштейна, К. Давидова, 

Ф. Шаляпіна, С. Рахманінова та ін. У їхньому виконанні, як у фокусі, 

переломлюються кращі національні риси: дбайливе, трепетне ставлення 

до звуку, глибоке проникнення в змістовну сутність творів. Уміння 

«вкладати душу» в кожен інтервал, в кожну фразу, майстерно «ліпити» 

музичну форму особливим чином характеризували їхній 

інтерпретаторский дар. Здавалося, що за допомогою звуків вони 

«розмовляють» зі слухачами, а нотний текст стає схожим на словесний. 

Знайдені і використовувані ними методи вимови відрізнялися 

різноманітністю і виразністю: від злитого звукового ковзання до 

розчленованого, декламаційного. Вільне володіння всім набором художніх 

засобів і прийомів, підпорядкування виконавської волі основній ідеї твору 

зробили цих великих музикантів неперевершеними інтерпретаторами. 

З них, мабуть, виконавство почало свій шлях як мистецтво інтерпретації, 

в тому числі інтерпретації російської музики. 

 Традиції виконання творів російських композиторів зберігалися 

наступними поколіннями музикантів, але, природно, збагачувалися 

і «осучаснювалися». Процес оновлення виконавських трактувань досить 

тривалий. Він, як ми вже говорили раніше, пов'язаний і з соціальними 

факторами, і з розвитком композиторської творчості. 

                                                           
1 Т. Н. Грум-Гржимайло. Музыкальное исполнительство. М., 1984, с. 70-71. 
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 Появи нових напрямків в музиці не можуть не зачіпати сферу 

виконавства. Впроваджуючись в інтонаційний слух музикантів, нова 

музична мова так чи інакше впливає на їхнє виконавське мислення. Більш 

рельєфно починають проступати формотворчі засоби, з'являються свіжі 

нюанси в інтонуванні. Таким чином в об'єктивно існуючий нотний текст 

«старих» творів привносяться елементи новизни, які змінюють вигляд 

виконуваної музики. 

 В кінці XIX - початку XX століття в російську музику проникають 

західно-європейські романтичні віяння, які помітно оновлюють її тематику 

і образно-стилістичний лад. З боку композиторів помітно зростає інтерес до 

народно-епічних сюжетів, казковості, фантастики, що вимагає пошуку 

незвичайних засобів виразності, нових форм художнього втілення. 

 Поряд з програмною мініатюрою створюються твори 

монументальні. Особливе місце починає займати сонатний жанр, як один з 

найбільш дієвих і динамічних, здатний відобразити, з одного боку, 

діалектику життєвих і соціальних процесів, з іншого - почуття і 

переживання людини. 

 Серед авторів сонатного жанру (надалі йтиметься про жанр 

фортепіанної сонати) найвидатнішими постатями в російській музиці того 

часу були П. Чайковський, С. Рахманінов, О. Скрябін, М. Метнер,  

М. Мясковський. Їхня виконавська і композиторська творчість, як 

і діяльність А. і М. Рубінштейнів, справила величезний вплив на розвиток 

російського виконавства і була наступним витком, що вносить корективи 

в інтерпретацію музики. 

 Музика Чайковського і Рахманінова, завдяки своїй емоційній 

відкритості, інтонаційної близькості мелосу до російської пісенності 

і яскравості музичного матеріалу, швидше проклала шлях до сердець 

слухачів. 

 Цього, на жаль, не можна сказати про твори Метнера 

і Мясковського (перш за все фортепіанні). Їх музика здавалася спочатку 

дуже складною і для сприйняття, і для виконання. Можливо, це було 

наслідком неординарності їх музичної мови і деякої емоційної 

замкнутості. А можливо, непідготовленістю інтонаційного слуху 

сучасників простежувати всі елементи виразності у взаємозв'язку 

і взаємопроникненні. 

 Взагалі нова музика в усі часи не відразу набувала право на своє 

існування. Над цією проблемою замислювалися і практики, і теоретики. 

Не відразу було знайдено відповідь на питання, що змінюється в музиці з 

появою нових мелодійних малюнків, ритмів, тембрів, фактури, структури. 

 Розробка Б. Асаф’євим і Б. Яворським наукової теорії про інтонації 

в музиці дозволила зробити ряд найважливіших висновків. 
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 Так, відповідно до теорії Яворського, музична мова і словесна 

рівноправні як інструменти мислення і спрямовані до однієї мети: 

передати думки і переживання людини. Спільне і те, що і музика, і мова - 

процес часовий, що вкладається в певні структурні схеми. Висновок 

Яворського такий: «Музыкальная речь есть присущая человеку 

способность выражения. Эта способность осуществляется человеком при 

помощи расчленения бесконечно текущего времени звуковым 

оформлением».1 Під оформленням слід розуміти історично сформовані 

закони структури музичної мови. Вони-то і виявляють інтонаційну 

семантику (смислову сторону музичної мови). В основі ж структури 

лежить інтонація. «Интонация, - пише Б. Яворский, - это единица 

смыслового членения музыкальной речи ...».2 

 Теорія Асаф’єва дуже близько стикається з поглядами Яворського. 

І це не випадковість, адже обидва вони були дослідниками російської музики. 

 Висновки Б. Асаф’єва стосуються інтонації в найширшому сенсі 

цього слова. Для нього інтонація - це не тільки маленька частинка 

музичної мови, а й цілий твір. Крім цього, він особливо підкреслює 

важливість натягу тонів, яке багато в чому визначає їхню емоційну 

і змістовну сутність.  Власне, останнє він і називав інтонацією. 

 Таким чином, обидва вчених зійшлися на тому, що музика - це 

мова. А якщо це так, то вона пов'язана зі специфічним музичним 

мисленням - інтонаційним мисленням. 

 Справді, вимовляючи музичні тони і з'єднуючи їх між собою, 

виконавець подумки проспівує їх. Так утворюються окремі інтонаційні 

комплекси, вузли. «В них, - пишет Асафьев, - в этих узлах 

концентрируется смысл, они область интеллекта, сознания; но живой 

тонус звукового языка, жизнь тонов и слов … таится в текучести и 

непрерывности эмоционально-голосового, тесно связанного с дыханием, 

«тонного» усилия, напряжения. 

 Напряжение это своей текучестью отражает непрерывность 

мышления, ибо мышление, как деятельность интеллекта, лишь частично 

выражается в мелькающей в сознании «прерывистости слов», а в существе 

своем оно «мелосно», «мелодійно», текуче и обусловлено своего рода 

умственным дыханием и ритмом, объявляясь «мыслимым 

интонированием».3 

                                                           
1 Б. Яворский. Рукописный архив ГЦММК им. Глинки. Ф. 146, ед. хр. 4455, л. 1. 
2 Там же ед. хр. 4465, л. 8. 
3 Б. Асафьев. Музыкальная форма как процесс. Кн. 2. Интонация. М-Л., 1947, с. 152 — 153. 



12 

 Сучасне музикознавство, що спирається на положення Асаф’єва 

і Б. Яворського, підтверджують значимість інтонаційного мислення в 

розкритті образно-художнього змісту музики, в тому числі і нової музики. 

 Музика М. Метнера і М. Мясковського, що була для свого часу теж 

новою музикою, не могла стати доступною поза розумінням 

її інтонаційного змісту. Знадобилося чимало часу, щоб змінилася культура 

слуху, сформувалася виконавська техніка, здатна виявити глибинний сенс 

їхньої музики. 

 Вимоги до сучасних виконавців фортепіанної музики Метнера 

і Мясковського високі. Виконавець повинен володіти неабияким 

музичним інтелектом, розвиненим поліфонічним і гармонійним слухом, 

агогічною і динамічною пластикою, різноманітним звуковим туше 

і тонкою педалізацією. 

 У наступних розділах автор намічає можливі підходи до розкриття 

інтонаційного змісту деяких сонат Метнера і Мясковського. 
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М. МЕТНЕР. СОНАТА G-MOLL, OP. 22 

 

 Ім'я композитора і піаніста Миколи Карловича Метнера (1879-

1951) золотими літерами вписано в історію музичного мистецтва. 

Хочеться вірити, що минули ті часи, коли композиторська спадщина 

Метнера викликала неоднозначну оцінку з боку професіоналів і любителів 

музики. Сьогодні музика Метнера з її невблаганною логікою, графічністю 

письма і філософською глибиною і щирістю почуттів знаходить все 

більше число прихильників. Якщо раніше деяка замкнутість його музики, 

недостатньо яскравий мелос і ускладненість письма відштовхували 

слухачів і виконавців (не всіх, правда), то тепер все змінилося. Твори 

Метнера включаються в навчальний репертуар, вони звучать в концертних 

залах світу, виконавці присвячують його творчості монографічні 

програми. І це зрозуміло: люди хочуть чути музику, яка відповідала б 

їхнім високим естетичним ідеалам. В цьому відношенні музика Метнера 

виявилася дуже своєчасною. У ній не тільки є «справжній творчий 

пломінь» (Мясковський), але і думки, співзвучні прагненням сучасної 

людини. 

 

   «Увага завжди повинна бути    

   зосереджена на червоній нитці    

   теми. Будьте слухачами. Уважно    

   слухайте самих себе. Коли     

   музика розучена, забудьте все    

   матеріальне. Намагайтеся     

   виконанням втілити мрію.» 

          

         М. Метнер.  

 

 У творчому доробку Метнера провідне місце займає фортепіанна 

музика. Метнер-піаніст і Метнер-композитор - це дві сторони одного 

художнього явища. Не будь Метнер чудовим виконавцем, не було б 

створена така кількість чудових фортепіанних творів. Піанізм Метнера 

підкорював слухачів владним ритмом, філігранною технікою, ясністю 

викладу складної контрапунктичної тканини, вільним rubato, і повним 

злиттям форми і змісту. Оригінальність і самостійність композиторського 

почерку помітна у Метнера з перших фортепіанних опусів («Вісім картин 

настроїв», тв. 1). І це незважаючи на природний процес успадкування 

художніх традицій минулого. Відомі пристрасті Метнера до західно-

європейської літератури й мистецтва, схиляння перед такими видатними 
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їх представниками як Гете, Бетховен, Шуман, Брамс. Основне значення 

мало те, що композиторський стиль Метнера сформувався в умовах 

російської дійсності, а тому вплив на нього особливостей музичної 

культури і творчості видатних композиторів сучасності (кінець XIX - 

початок XX століття) - Чайковського, Скрябіна, Рахманінова був 

неминучим. Трансформуючи в своїй свідомості найбільш цінні художні 

ідеї інтернаціональної культури, Метнер зумів окреслити коло власних 

творчих інтересів, зосередити увагу на темах, що відповідають духу часу, 

нарешті, знайти неординарні способи музичної виразності, що завжди 

підкоряються художньому задуму твору. 

 Відмінною рисою Метнера-композитора є різноманітність жанрів і 

форм. Особливою увагою у композитора користувався жанр фортепіанної 

сонати. Сонатна форма приваблювала Метнера протягом усього життя. 

У цій формі йому «дихалося вільно, вона сприймалася ним не як схема, а 

як русло, щоразу нове, по якому текла музична мова».1 Драматургічний 

лад сонат в повній мірі відображав світовідчуття художника. Метнеру, на 

відміну від деяких композиторів-сучасників, була чужа музика, 

позбавлена гострої конфліктності, глибини почуттів і мудрості. Його 

сонати, а їх 14, - це цікаві психологічні драми, де присутні яскраві образи і 

нескінченний ланцюг їх взаємодій.2 

 Прагнення композитора «розкрити безліч в єдності» 

(О. Долинська) привело його до використання в своїх сонатах вже 

відомого у західноєвропейських композиторів принципу монотематизма. 

 Музичний твір, побудований за цим принципом, ґрунтується на 

особливому трактуванні однієї теми. Ця тема є джерелом, початком всіх 

початків. Усі наступні теми інтонаційно пов'язані з нею. І цей зв'язок 

проходить червоною ниткою через весь твір, незважаючи на всілякі 

образно-тематичні метаморфози. 

 Витоки монотематизма відносяться до 17-18 століть, коли 

композитори частково почали будувати теми в творі за принципом 

подібності (Кореллі, Моцарт, Бетховен). Але тільки Лісту прийшла ідея 

створення цілісного твору на основі монотематизма. Поєднавши 

принципи монотематизма з рисами класичного сонатного allegro і 

сонатно-симфонічного циклу, Ліст створив форму сонати-поеми, в якій 

були присутні багатоплановість, стрункість і контрастність. 

 Саме цю форму вибрав Метнер для своїх дев'яти одночастинних 

сонат, вклавши в них новий зміст і російський національний колорит. 
                                                           
1 П. Васильев. Фортепианные сонаты Метнера. М., 1962. 
2 Більшість сонат Метнера мають назви, що говорить про їхню романтичну спрямованість: 

«Елегія» (тв. 11), Соната-казка (тв. 25 № 1), Соната-балада (тв. 27), Соната-спогад (тв. 38 № 1), 

«Трагічна соната (тв. 39№5), «Романтична» і «Грозова» (тв. 53), Соната-ідилія (тв. 56). 
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Використання композитором інтонацій російської пісенності, плагальних 

оборотів у всіх розділах форми, особливо експозиціях (див. головну 

партію Сонати g-moll), послідовностей натурального ладу (T D), оборотів 

фрігійського (пониж. II, III, VI, VII) і дорійського (пониж. IV, VII) ладів 

надають його гармонічній і мелодичній мові яскраво виражені риси 

російського стилю. 

 Розвиваючи традиції композиторів-романтиків, Метнер включав 

у музичну тканину творів альтеровані гармонії (див. Interludium Сонати  

g-moll), накладення однієї гармонії на іншу, мелодизовані фігурації. Але 

до яких би засобів музичної виразності не вдавався композитор, вони 

завжди були художньо виправдані. Ця риса становить головну особливість 

композиторського стилю Метнера, і вона повинно неодмінно 

враховуватися тими, хто виконує його музику. 

 

 

*** 

 

 До найбільш глибоких творів Метнера слід віднести Сонату g-moll 

тв. 22, написану в 1910 році.1 Для неї характерні яскраві образи, 

патетичний тон висловлювання, архітектурна стрункість і завершеність 

художнього задуму. Три розділи сонати нерозривно пов'язані між собою. 

Введений Метнером у розробці Interludium виконує функцію повільної 

частини сонатного циклу (його місце розташування в сонаті, можна 

сказати, в точці золотого перетину: всього в сонаті 424 такта, Interludium 

починається з 234 такту). 

 Основним тематичним зерном сонати є вступ. Він є образною 

квінтесенцією сонати. І в ньому міститься основна думка твору: прагнення 

людського духу до високої, благородної мети. 

 В сонаті тема вступу з'являється тричі. Вторгнення вступної теми 

на гранях форми (на початку, перед інтерлюдом і в кінці) є, кажучи 

словами В. Цуккермана, «настільки ж драматургічний, як і формуючий, 

фактор».2 

 Вступ стислий за формою і змістом. В питально-відповідних 

інтонаціях вкладено ідею потаємного, тривожного заклику, що володіє за 

всіма ознаками вираженим енергетичним потенціалом (такти 1-8): 

                                                           
1 У 1916 г. Н. Метнер за Сонату тв. 22 був нагороджений премією ім. М. Глинки (по фонду М. Беляєва). 
2 В. Цуккерман. Соната си минор Ф. Листа. М., «Музыка» 1984. с.36 
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 Експозиція сонати поєднує в собі елементи поеми (чергування 

епізодів-тем), і риси розроблення. Головна партія (такти 9-35) за своєю 

мелодикою і ритмікою зібрана, декламаційна. У ній стикаються інтонації-

образи «протилежних зарядів». Один - носій активного, цілеспрямованого 

начала, інший - мудрого, філософського. Обидва вони становлять єдине 

ціле: 
 

 

 Наступні два епізоди - сполучна партія - продовжують розвиток 

основного образу сонати. У першій сполучній партії встановлюється 

інтонаційна схожість з першим елементом головної партії (див. партію 

лівої руки): 
 

 

 Друга сполучна партія, викладена в B-dur, близька за настроєм до 

другого елементу головної партії (розповідний характер, інтонаційна 

близькість до російських протяжних пісень): 



 

17 

 

 Ліричну атмосферу другої сполучної партії руйнує мотив заклику, 

що з’являється з глибини нижнього регістра. Цей рух стрімко зростає 

і виносить на «гребінь хвилі» головну партію. Її енергійний ритм, яскраві 

динамічні злети, яскраве акцентування повністю змінюють уявлення, що 

склалося спочатку, про її образну суть. У ній, як виявилося, таїться 

надзвичайно дієва сила (в цьому ми ще не один раз переконаємося 

протягом звучання сонати). 

 Несподіване pianissimo на домінанті «а» ре мінору переносить 

дійство в побічну сферу (такти 95-120). Її інтонації боязкі, «дихання» 

переривається: 

 

 

 Матеріал побічної партії, в якій вгадуються інтонації заклику 

і головної партії (такти 105-109), піддається розробці. До моменту 

кульмінації його образ трансформується. Тепер він сповнений  

сміливості і рішучості (такти 121-129), але, як бачимо, ненадовго.  

Тиша кадансових акордів переводить все в площину незавершеності 

і очікування. На цій «ноті» випливає заключна партія, що синтезує  

в собі першу сполучну:  
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У драматичному плані побічна і заключна партії несуть у собі 

філософське начало.  Вони символізують коло невирішених питань, і в той 

же час вони не сприймаються як пасивні, інертні сили. 

 Експозиція не тільки вивела на арену основні діючі сили, але 

і включила їх в активне драматургічне дійство. 

 Розробка сонати динамізована. Головні сили, стикаючись 

і взаємодіючи, ведуть гідну боротьбу. На першому етапі робить «прорив» 

тема вступу, акордова хода якої звучить гнівно і застережливо. Незабаром 

рух сповільнюється і в повітрі «повисає» питання сумніву (мотив 

заклику). Починається другий розділ розробки — Interludium. 

 Інтерлюд - це зразок тонкої трансформації драматичного зерна, він 

«стає центром інтелектуального, філософського начала твору» (Алексєєв). 

За своєю структурою інтерлюд нагадує сонатну форму: “Andante lugubre" 

- експозиція, "Maestoso" - розробка, "Andante tranquillo" - реприза. 

Починається інтерлюд задумливою темою, в якій містяться інтонації 

питання і відповіді. Альтеровані гармонії надають її звучанню особливий 

колорит. 
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 Цій темі протистоїть друга тема. Вона речитативна за своїм 

складом, але містить пісенні обороти.1 Багаторазове повторення одного і 

того ж мелодійного звороту може створити враження загальмованості. 

Насправді це скоріше процес накопичення енергії, яка ось-ось вирветься 

назовні. І справді, з настанням розділу “Maestoso" все перетворюється. 

Інтонація мотиву заклику звучить заклично і урочисто, обрамлена 

дзвонами. Але піднесеність у розвитку ліричного образу виявляється 

короткочасною. Повертається музика “Andante" з його сумнівами 

і роздумами. Подальше “Poco a poco piu mosso" посилює напругу. Час за 

рахунок канонічних проведень стискається, звук згасає. Але несподівано 

основна тема інтерлюду здіймається вгору. Вона осяює своїм світлом весь 

простір і тут же згасає, подібно до падаючої зірки. 

 Запановує тиша, з неї з'являються перші акорди репризи. Реприза - 

найяскравіша віха в драматургії сонати. У ній «весь камень чувств, 

накопившихся в процессе предшествующего развития, вырывается теперь 

с огромной силой, утверждая волевое мужественное начало человеческого 

духа, пафос его исканий и стремлений к высоким, благородным целям».2 

 Музика репризи екстатична. Рітмоінтонації набули більшої 

активності, звучання досягло найвищої яскравості і масивності. 

 Форма репризи не традиційна. Починається вона не з проведення 

головної партії (що властиво класичним сонатним зразкам), а з 

одночасного звучання сполучної і головної партій (тональність a-moll). 

З'єднання в паралельному звучанні двох контрастних за своєю образною 

суттю тем сприймається як зіткнення двох протиборчих сторін, що 

можуть викликати третю силу, здатну певним чином змінити подальший 

хід подій. І справді, ця сила піднімає «хвилю» за «хвилею», витягає 

репризу в єдину лінію і підпорядковує розвиток «одному невблаганному 

зростанню» (О. Долинська). 

 Завершує твір кода, яка синтезує весь попередній матеріал. 

«Стиковка» двох елементів головної партії створює небачений за силою 

звуковий і темпо-ритмічний ефект. Одна інтонаційно-тематична лінія 

(партія правої руки) близька до заключного мотиву головної партії, інша 

(партія лівої руки) - закличній інтонації, яка «виросла» з теми вступу. 

Порівняємо: 

                                                           
1 Ця тема, інтонаційно пов'язана з другим елементом головної партії, написана в дусі російських 

пісень. Згадаймо мелодію «У полі береза стояла ...» з її багаторазовим повтором першого звуку і 

падаючою інтонацією квінти. Подібну тему знаходимо у Метнера в сонаті f-moll тв. 5 (побічна 

тема). Інтонація російської пісні знайшла відображення і в сучасній музиці: див. Р. Щедрін, 

Прелюдія і фуга a-moll (тема фуги). 
2 А. Алексеев. Русская фортепианная музыка. М., 1969 с. 286. 
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 Обидві ці сили, об'єднуючись, створюють потужний звуковий вал, 

на вершині якого звучить тема вступу. Тема наповнена тепер 

невичерпною енергією і патетикою. Ідея твору, що була проголошена на 

самому початку сонати і пройшла «кола» випробувань, переможно 

завершує свій шлях. Процес замкнулося, але він нескінченний ... 

 

 

*** 

 

 Драматургія сонати, її образно-тематичний лад вимагають від 

виконавця вдумливого прочитання авторського тексту, виявлення 

підтексту, без якого «тіло» і «дух» музичного твору залишаються мертві. 

Метнеровске письмо як ніяке інше дає дуже тонке уявлення про художні 

та виконавські наміри автора. Звідси - велика кількість ремарок, 

включення в систему позначень нетрадиційних термінів (в цьому 

відношенні його можна порівняти зі Скрябіним, який розширив межі 

термінології). Вказівки Метнера стосуються темпу і дихання (позначені 

комами), артикуляції і характеру, інтонування і акцентуації. Що 

стосується педалізації, то композитор, покладаючись в основному на 

розвинене педальне чуття виконавця, все ж частково вносить свої 

корективи в способи педалізації. Педаль, на думку композитора, повинна 
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бути художньо виправдана, а якщо так, то не завжди нею слід 

користуватися. Безпедальне звучання - це теж цікава фортепіанна фарба.  

Шкала педальних нюансів Метнера досить велика: від senza pedale до 

об'ємної, гармонічної. Композитор любив повторювати: «Педаль! Не 

утомлять ею. Больше 1/8,1/4, 1/8 педали».1 Багатоплановість метнеровскої 

фактури, велика кількість поліфонічних вузлів передбачає чітку 

інтонаційну диференціацію кожної горизонтальної лінії, слухання 

музичної тканини в сукупному звучанні, а також знання виконавцем 

загальних закономірностей педалізації в багатоголосої музиці. 

 Осмислюючи весь інтонаційний процес музики, вслухаючись в усі 

складові метнеровскої фактури, виконавець може на певному етапі роботи 

відмовитися від застосування педалі. Метнер з цього приводу говорив: 

«Игра без педали дает возможность пальцам нашим находить нужные 

оттенки, движения, позиции и в то же время дает отдых ушам и полное 

спокойствие нутру. Побольше играть в темпе без педали, проверяя все 

выдержанные ноты и legato!”2 

 Одна з основних вимог до виконання сонати можна прочитати в 

авторському примірнику: «Пожалуйста, одну ось, одну линию темпа». 

Необхідність єдиної ритмічної пульсації в творі автор пояснює 

безперервним розгортанням інтонаційного процесу. У той же час він 

застерігав виконавців від захоплення чисто метричною стороною, бо це 

позбавляє музику природної пластики. Коливання темпо-ритму 

обумовлені змістовною стороною музики, а тому автор із властивою йому 

скрупульозністю всі темпові зміни вказував у нотному тексті, що мало 

служити виконавцю певним орієнтиром. 

 Метнеру вдалося сформулювати своє розуміння виконавського 

rubato, яке полягає в: «1) В постепенности ускорений или замедлений, 

которые не изменяют соотношения длительностей соседних нот, не 

ломают … ось темпа, 2) в выборе любимых автором нот, которые должны 

быть любимыми и для исполнителя…, 3) в определении важных этапов 

формы, то есть каденций или, наоборот, начал мелодических тем и, 

наконец, 4) в точном соблюдении пауз, которые тоже являются важными 

моментами молчания, 5) в тяготении всего движения к этим любимым 

(более длительным) нотам и более выразительным по гармонии, 

интервалу или этапу формы моментам, причем эти ноты и моменты 

притяжения отмечаются йотой удлинения, а устремляющиеся к ним 

промежуточные ноты йотой ускорения.»1 

                                                           
1 Н. Метнер. Мысли о работе пианиста. «Сов. Музыка» №11, 1961, с. 88-97. 
2 Там же. 
1 Цит. по кн. Н. Зетель, Н. К. Метнер-пианист. М., «Музыка» 1981, с. 112. 
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 Вчитуючись у думки композитора, неважко помітити, що одним з 

основних параметрів, що визначають якість інтерпретації, має бути 

володіння часом і звуком. Зрозуміло, що почуття часу притаманне 

кожному музиканту і залежить воно від його індивідуальних 

особливостей. Це-то і визначає багато в чому своєрідність виконавських 

почерків. Різноманітність ритмів в сонаті надзвичайно велика, як і взагалі 

в музиці Метнера. Для композитора фантазія в сфері ритму ніколи не була 

самоціллю, вона завжди була спрямована на характеристику музичного 

образу. Освоєння найскладніших ритмічних малюнків, поліритмії 

пов'язане перш за все з роботою внутрішнього слуху виконавця, його 

здатністю запам'ятовувати, відтворювати і контролювати 

найнеймовірніші, а часом і хитромудрі ритмічні сплетення (див. коду 

Сонати g-moll). 

 У плані розкриття образного змісту сонати більшої значущості 

набуває тон оповідного висловлювання, що вимагає техніки інтонування. 

Поняття «техніка інтонування», вважає А. В. Малиновська, є комплексним. 

У нього входять особливості «а) звукоутворення, б) звукоспряжіння ... 

в) інтонаційного дихання і енергії інтонаційного розвитку»2, а також 

рухово-технічні прийоми, особливість туше, принципи аплікатури 

і педалізації. 

 Метнер був прекрасним інтерпретатором своїх творів. Редагуючи 

їх, він прагнув у всіх подробицях передати тонкощі виконання: характер, 

темпо-ритм, агогіку і динаміку, інтонаційні «вилочки», коми-дихання, 

педалізацію і аплікатуру. Зрозуміло, багато з цих вказівок намічають 

«виконавські тенденції» автора і розраховані на музичне чуття 

інтерпретатора. 

Що стосується аплікатури, то її раціональність перевірена 

виконавським досвідом Метнера. Спочатку вона може здатися виконавцю 

не дуже зручною, але з часом її переваги стають очевидними. Соната соль 

мінор свого роду звід метнеровських аплікатурних принципів. Надаючи 

величезного значення доцільності ігрових рухів, композитор широко 

використовує позиційну аплікатуру. Наприклад, в сполучній партії. У ній 

же для досягнення інтонаційної пластики використовує «обертання» 

навколо першого пальця (це один з прийомів шопенівської техніки). Для 

досягнення legato (в тому числі в поліфонічних побудовах) композитор 

часто вдається до підкладання і перекладання пальців: 

 

                                                           
2 А. Малиновская, Проблемы исполнительского интонирования советской фортепианной 

музыки… В сб. Современные проблемы советского музыкально-исполнительского искусства. - М.: 

1985, с. 122 
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 На початку інтерлюду пропонується ковзання п'ятих і перших 

пальців, що дуже зручно при переході з «чорного» поля на «біле». Для 

створення однорідного звучання на staccato цікавим рішенням 

представляється однотипна аплікатура в лівій руці (див. партію лівої руці 

на початку репризи), де спадні терції беруться постійно 4, 2 пальцями. 

 Метнер, як і Рахманінов, високо цінував природний голос першого 

пальця, тому йому надавав найбільш значущі інтонації. У розкладених 

акордах лівої руки першому пальцю довірялася провідна роль в 

мелодичній лінії акцентування окремих нот. Використання в лівій руці 

рівноцінних за силою 1, 3 пальців гарантувало якісне staccato і marcato 

(див. розробку): 
 

 

 Оригінальні аплікатурні рекомендації автора при стрибках у лівій 

руці на початку коди. Тут він пропонує перекладання 4-го пальця через  

5-й, що дає спокій руці (пр. №1). 

 Аплікатурні варіанти Метнера, як бачимо, неординарні. Їх можна 

порівняти хіба що з майстерною аплікатурою А. Шнабеля - див. редакцію 

Сонат Бетховена. Вибираючи той чи інший тип аплікатури, композитор-

піаніст підкреслює її доцільність для достовірної передачі звукового образу. 

 Таким чином, стилістична точність метнеровской музики залежить 

від сукупності багатьох виконавських факторів. Найбільш важливі з них - 

це агогіка і динаміка (ритм і звук), інтонування, артикуляція і педалізація. 
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ВИКОНАВСЬКІ КОМЕНТАРІ ДО СОНАТИ1 

 

 Перш ніж ввести слухачів у світ звуків сонати, піаністу необхідно 

створити всередині себе атмосферу зосередженості й тиші. Саме з цієї 

«чутливої тиші» народжуються звукоарочні ходи мотиву заклику 

і відповідні ритмо-інтонації, що включають в себе «щемливі» терції. Весь 

процес розгортання музики вступу (8 тактів) до кульмінаційної точки 

піаніст будує за допомогою «терасообразної» динаміки і прискорення 

(affrettando). Для більш виразного інтонування мотиву заклику можна 

зробити невелику «перестановку»: верхній звук кожної другої октави в 

партії лівої руки переносити в партію правої руки. Це буде сприяти 

зв'язності звучання і економності ігрових рухів. Невелике уповільнення 

руху в кінці вступу дозволяє осмислити основну тезу твору і переключити 

увагу на образ головної партії. 

 Зібрати воєдино головну партію (як і всі наступні розділи сонати), 

пройти крізь частковості на шляху до кульмінації - завдання не з легких. 

Відчуваючи інтонаційний і ритмічний зв'язок з темою вступу, піаніст 

знайде засоби для звукового втілення образу головної партії. 

 Перший елемент головної партії буде відзначений точністю 

проголошення акордової фактури, струнким ритмом, «ступінчастою» 

динамікою (diminuendo), поєднанням педальної звучності з безпедальною. 

 Пісенно-мовний характер другого елемента головної партії 

потребує виразного інтонування, широкого дихання, особливого туше. 

Тут доречно згадати про характер туше самого Метнера, яке відрізнялося 

деякою жорсткістю. «У Метнера, - писала М. Шагінян, - было 

своеобразное «туше», он отрицал мягкое, ласкающее, смазывающее 

прикосновение пальцев к клавишам — у него имелся свой взгляд на 

искусство фортепианной игры, своя школа пианизма и свой особый стиль, 

многим казавшийся жестким, суровым. Но как это жесткое и честное, без 

всякой сентиментальности катания пальцами клавиш, как это суровый 

аскетический удар умел «выматывать» удивительную глубину звука, 

шедшую, казалось, из самой сокровенной души инструмента, и как при 

таком «жестком» туше выигрывали внезапно нежно-лирические фразы его 

удивительных мелодий».1 Зі сказаного можна зробити висновок, що 

розповідний характер музики Метнера потребує особливому способу 

дотику пальців.  До цього зобов'язує і метнерівська фактура, що вимагає 

чіткої окресленості голосів. Але повернемося до головної партії сонати. 

                                                           
1 Коментарі, що пропонуються, написані у формі послідовного викладу. 
1 М. Шагинян. Воспоминания о С. В. Рахманинове. Сб. «Воспоминания о Рахманинове». М., 

Музыка, 1967. с.  163. 
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У мелодійну канву другого її елемента вписані форшлаги. Тут вони 

з'являються вперше. Надалі вони будуть зустрічатися досить часто. 

 Форшлаги у Метнера - це не просто прикраси. Вони - 

найважливіший засіб акцентуації і художньої виразності. У розділах 

ліричного характеру вони оспівують мелодичний тон, збільшують його 

протяжність, в моменти емоційного підйому - підкреслюють, загострюють 

окремі інтонації, надають їм велике смислове значення (див. кульмінацію 

побічної партії appassionatо). Є в сонаті побудови, де помилково можуть 

виникнути форшлаги. Це побудови “molto appassionato" в експозиції 

і репризі, де неодночасність звучання двох паралельно рухомих ліній 

обчислюється часом однієї шістнадцятої. 

 Як бачимо, нічого випадкового, не перевіреного логікою почуттів у 

Метнера немає. Тому вже з самого початку виконання сонати піаніст не 

тільки уважний до кожної деталі, але і стежить за тим, як ці деталі, мотиви, 

фрази, речення «чіпляються» одне за одне, утворюють цілісні побудови з 

яскраво позначеними смисловими точками. Так, прямуючи від побудови до 

побудови, піаніст зводить монументальну будівлю всієї сонати. 

 Інтонаційно-ладовий розвиток головної партії триває в сполучному 

розділі. Викладений у вигляді мелодійних фигурацій, він містить в собі 

спадні інтонації головної партії, які злегка визначаються при інтонуванні. 

Гнучкість, пластика фигураційного плану поєднується зі строгістю 

акордики в партії лівої руки (злегка трансформоване, дзеркальне 

відображення першого елемента головної партії). При виконанні теми 

фигурацій у «збільшенні» піаніст використовує інтенсивний «удар», але без 

напруги, staccato на октавах не гостре, скоріше воно наближається до non 

legato. 

 При переході до другого сполучного розділу можливе деяке 

округлення фразування, яке плавно з'єднає дві побудови. Безперервний 

рух мелодичних фигурацій підкреслює єдність двох розділів. Піаніст, 

незважаючи на широку інтервалику в фігурації другого розділу 

(перекладання через 1-й палець і підкладання 1-го пальця вимагають 

кистьової гнучкості), намагається не порушити спокою і плинності 

мелодійного візерунка, тим більше, що він обрамляє мелодію 

кантиленного характеру (партія лівої руки), яка викладена широкими 

акордами (при невеликій руці вони можуть виконуватися арпеджіато). 

Після переміщення фигурацій у нижній регістр, що супроводжується 

«випрямленням» їхнього візерунка і згасанням звучності, виконавець ясно 

покаже вступ мотиву заклику. 

Подібно пробудженню вулкана прозвучать наступні шість тактів. 

«Розгін» мотиву поклику, що почався в великій октаві, завершиться в 

четвертій. Потужний викид енергії відбудеться в кульмінації “risoluto". 
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Це буде відзначено зібраністю ігрових рухів виконавця, ритмо-волею, 

оркестровою звучністю, емоційним підйомом. Повною протилежністю 

цього стану виявиться виклад побічної партії. 

 Тонке інтонування, пластика, темброва різноманітність - ось ті 

якості, яких потребує втілення ліричного образу побічної партії. 

Кантиленність побічної партії вельми своєрідна. У ній відсутня властива 

російським пісням протяжність. Деяка мозаїчність її конструкції не 

порушує цілісності її розгортання. Паузи несуть велике смислове 

навантаження. Постійно мінливі інтервальні натяги в інтонаціях питання 

створюють єдину лінію і приводять її до мелодійної вершини. 

 Драматургічна цілісність побічної сфери підкреслюється 

незмінністю темпу. Автор своєю ремаркою “con timidezza, ma a tempo" 

нагадує про важливість збереження темпу. Однак ця вимога не виключає 

темпоритмічної гнучкості. Для образної характеристики побічної сфери 

виконавець знаходить різноманітні відтінки звучання, зокрема 

безпедальне. З настанням мелодики розспівного характеру педаль стане 

більш глибокою і щедрою. Неповторну чарівність вона надає побудові з 

полиритмією. Мелодія, оповита педальним серпанком, набуває прозорості 

і ніжності. Підхід до кульмінації першої хвилі розвитку побічної сфери, 

представлений зустрічними лініями далеких регістрів, вимагає густої 

гармонічної педалі. Охоплюючи слухом весь звуковий простір, 

виконавець маркатує лінію верхнього голосу, підтримуючи загальне 

об'ємне звучання розкладеними гармоніями. 

 Образне перетворення побічної партії, її трибунно-піднесений тон 

вносить зміни в характер її інтонування. Тепер кожен звук буде 

вимовлятися особливою атакою, сполучення інтервалів буде відчуватися 

мускулистою енергією виконавця, артикуляція стане змішаною (legato - 

stacato). Друга хвиля розвитку побічної партії пройде на піку емоційного 

і динамічного підйому. Кульмінаційні каскади арпеджіо (їх два), можуть 

асоціюватися з припливом, а модуляційний хід на diminuendo - з 

несподіваним відливом. Рух злегка уповільнюється, - звучить заключний 

розділ експозиції. Акустичні кордони двох тем заключного розділу 

(сполучної і усіченої побічної) визначаються основним і квінтовим тоном 

ре мінору. Просторова віддаленість обох тем підкреслюється їх темброво-

регістрової забарвленістю. У міру активізації образу заключної партії 

регістрові і динамічні «перебіжки» тем в кінцевому підсумку досягнуть 

повнозвуччя, правда, короткочасного (зауважимо, короткочасність 

кульмінаційних моментів - характерна риса метнеровского почерку) 

і розчиняться в шурхотливій звучності, яка, створюючи ілюзію таємничості, 

підводить до початку розробки. Для драматургії сонати, як і для виконавця, 

це тимчасове затишшя означає переломний етап у розвитку подій. 



 

27 

 У розробці мислення виконавця повинно бути готове до постійних 

змін «обставин». Музичний матеріал завжди впізнається, але в ньому 

відбуваються помітні зміни за рахунок ускладнення гармонії та фактури. 

При озвучуванні багатошарової фактури піаністу необхідно вміло 

поєднати паралельні тематичні лінії в збалансовану вертикаль 

і підпорядкувати їх цілісному процесу розвитку музики. 

 Підхід до кульмінаційної вершини першої фази розвитку розробки 

вимагає тонкого динамічного і агогічного розрахунку. З'єднання партій, 

побудованих на поліритмічній основі, підносяться яскраво, бо цього 

потребує велика напруженість і значущість їхньої взаємодії. 

В кульмінаційний момент драматургічної розв'язки, майстерно 

виконується «обрив» оповіді, а тему вступу з прискореною енергією 

(чотириразове повторення мотиву заклику) спрямовують до її 

патетичного, гнівного вигуку. «Різновекторні» акордові послідовності на 

FF вимагають великого викиду виконавської енергії. Нетривале 

«зависання» на вершині і різкий спад з подальшими паузами і самотнім 

тихим мотивом поклику направляють мислення виконавця по новому 

руслу. Паузи-очікування не розслаблюють виконавську увагу музиканта, а 

навпаки, концентрують її на найближчій зоні звукового і драматургічного 

розвитку, яким стане Interludium. 

 Виконання інтерлюду пов'язано з особливим психофізичним 

станом. Занурення в світ безнадії і вічного пошуку виконавець відобразить 

точним відтворенням ритмо-інтонацій і приглушеністю колориту; 

готовність до протистояння, опору - потужним вибухом звучання 

(«risonante») і «викидом» ритмо-волі. І в тому, і в іншому випадку всі 

засоби виразності підкоряються єдиній інтонаційній спрямованісті 

музики. 

 Деяку статичність першого розділу інтерлюду долають відчуттям 

лінії наскрізного розвитку до побудови «risoluto affretando». Канонічний 

виклад в поєднанні з прискоренням стискає час, підвищує ступінь 

емоційної напруги.1 Невелике уповільнення в кінці розділу деяким чином 

врівноважує його тимчасові пропорції, але аж ніяк не «гасить» емоційний 

тонус кульмінації, а скоріше створює якийсь резерв енергетики для 

втілення тріумфуючого, владного образу розділу «Maestoso». 

 Найширший діапазон звучання (чотирьохрядкове письмо), 

загостреність ритмічного малюнка, гармонічна педаль, відповідна до 

ефекту risonante - змушують виконавця «працювати» на максимумі 

                                                           
1 Ця побудова звертає на себе увагу кількістю залігованних нот. Подібного роду письмо є взагалі 

характерною рисою Метнера-композитора. Будучи часто затриманням по відношенню до 

розв’зання, заліговані ноти сприяють з'єднанню звуків до плавного ведення мелодійної лінії. 
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емоційних і фізичних сил. Його ігровий апарат задіяний повністю. 

Домогтися повнозвуччя в акордиці піаністу допомагає так звана «вагова 

гра», включення в процес звуковидобування плечового поясу (і навіть 

лінії стегон). Переливчастість арпеджіато на “piano" в басовому регістрі 

досягається точними дотиками пальців. Мотиви та фрази, що починаються 

з тридцять других, виконуються точно координованими рухами рук 

і швидкою «атакою» звуку. Стрункість звучання залежить в першу чергу 

від належного емоційного посилу, а також від позиції рук, що утримують 

4-й і 5-й пальці в положенні, близькому до перпендикулярного. 

 Пишність, піднесеність ораторського тону музики «Maestoso» 

мимоволі позначаться на емоційній забарвленості нового, 3-го, розділу 

інтерлюду, на способах виконавських рішень. Особливу увагу виконавець 

зверне на мовну виразність контрапунктичних нашарувань, їхню роль в 

організації тимчасового й інтонаційного потоку музики. 

 Динамізована реприза готує чимало сюрпризів для виконавця. 

Зміни в образно-тематичній сфері пов'язані з оригінальністю і складністю 

викладу. Це змусить піаніста співвідносити вирішення художніх завдань з 

технічними засобами. 

 У чисто піаністичному відношенні реприза містить чимало 

труднощів: перехрещення рук (такти 269-273), стрибки (такти 285-291, 

партія лівої руки), складності узгодження рук. Але, як казав 

Станіславський, треба «зробити важке - звичним, звичне - легким, легке 

— прекрасним». 

 Виконавські завдання в репризі багато в чому схожі з експозицією, 

хіба що загострення пристрастей стає більшим, збільшується гострота 

звучання, що особливо проявляється в коді. 

 Кода складна не тільки своєю енергетикою, а й своєрідністю 

ритму. Для засвоєння складного поліритмічного малюнку піаніст вдається 

до компромісу, запропонованого Метнером (див. Сонату). Що стосується 

вимови, то вона відповідає пристрасно-схвильованому характеру музики. 

З самого початку коди автор задає вказівку «sempre portamente». Але і 

цього мало: над кожним акордом він ставить рисочки, підкреслюючи 

значимість кожного вимовленого звуку. Для музики репризи, як і для всієї 

сонати, надзвичайно важливо зберігати напруженість цілісного 

інтонаційного потоку, нанизувати всю музичну канву на єдиний темпо-

ритмічний стрижень. 

 Соната Метнера, подібно до коштовного каменя, потребує 

прекрасної оправі, тобто виконавця, який здатний відчути твір до 

найдрібніших подробиць, відчути спрямованість музичного розвитку, 

опанувати агогіку і виразність інтонування, нарешті, бути віртуозом в 

кращому розумінні цього слова. 
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М. МЯСКОВСЬКИЙ. СОНАТА №2, ТВ. 13 

 

 Самобутній талант і масштаби творчої спадщини 

М. Мясковськоого дозволяють говорити про нього як про видатного 

представника російської композиторської школи першої половини 

ХХ сторіччя. 

 Мясковського по праву можна назвати художніком-

монументалістом. Увібравши у своє творче “я” музичні принципи 

попередніх епох, він знайшов свій шлях у мистецтві, свою форму 

вираження. Йому, як і М. Метнеру, “легко дихалося” у сонатній формі. 

Мясковський написав 27 симфоній, 9 сонат, сонатину, Пісню і рапсодію 

(останню він відносив до сонатного жанру). 

 Перевага в творчості композитора сонатно-симфонічного жанру 

зовсім не говорить про те, що він ігнорував твори малої форми. Скоріше 

навпаки, на них він вигострював свою майстерність, розширював діапазон 

виразних засобів. Подеколи вони служили йому своєрідним джерелом 

тематичного матеріалу. 

 Твори сонатно-симфонічного жанру давали Мясковському 

можливість із найбільшою повнотою висловити своє світовідчування, 

розкрити духовний світ людини, передати складність соціальних колізій, 

осмислити вічні питання життя і смерті. Наслідуючи класичним 

принципам побудови сонатної форми, Мясковський зіштовхував полярні 

по своїх характеристиках образи. Трагедійним, суворим образам він 

протиставляв ліричні, світлі, часом ірреальні. Але розглядав їх як сторони 

одного цілісного образу. Тому в Мясковського, як і в Метнера, тематичні 

зв’язки між частинами і розділами форми надзвичайно міцні. Вони 

здійснюються за допомогою інтонаційної подібності, лейтмотивного 

принципу проростання, а також всіляких образних трансформацій. 

Найважливішим формотворним чинником Мясковський визнавав 

фактуру. У ній він відчував величезної сили емоційний потенціал, що 

може впливати на образну сферу всього твору. Так, для ліричних сфер 

і образів композитор частіше вибирав поліфонічну фактуру, для 

драматичних, активних — гармонійну. 

 Прагнення композитора до оркестрової звучності у творах для 

фортепіано зробило фактуру самим могутнім засобом виразності. 

Застосовуючи різні типи фактури, Мясковський усе ж віддавав перевагу 

поліфонічній. Вона не тільки відігравала формотворну роль, але й 

сприяла широті оркестрового подиху, розвитку тематичного матеріалу. 

Прикладом поліфонічної майстерності Мясковського може служити 

Соната № 2 фа мінор, тв. 13. У ній присутні прийоми контрастної 
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і підголосочної поліфонії, імітації, вертикально-рухливий контрапункт. 

Введено у сонату і поліфонічний розділ фугато. Перераховані прийоми 

органічно ввійшли в музичну тканину сонати і підкреслили 

багатовимірність її художнього образу. 

 Побудована за принципом одночастинної симфонічної поеми, Соната 

№2 поєднує у собі напружену експресію з високою лірикою, сатанинську 

силу з непідробною пристрастю. Введена автором у музику сонати тема 

григоріанського хоралу “Dies irae”1 (образ смерті) дозволяє виявити художню 

ідею твору: боротьба сил життя і смерті або світла і тьми. 

 Соната настільки цікава за задумом і художнім  

втіленням, що вже більш ніж півстоліття приковує до себе увагу 

і виконавців, і дослідників, і педагогів-музикантів. 

 Вже після першого виконання сонати Б. Захаровим (йому 

присвячена соната) 14 грудня 1916 року стало ясно, що в російській 

музиці з’явився твір найвищого художнього рівня. У тому ж році за цю 

сонату Мясковський одержав премію імені М. Глінки. 

 У майбутньому до виконання сонати зверталося багато піаністів, 

у тому числі і С. Є. Фейнберг (соната входила в програми його київських 

і харківських концертів). 

 В даний час до сонати звертаються не тільки піаністи, що 

концертують, але і студенти музичних ВНЗ. Велику радість відчуває 

педагог-музикант, якщо в нього з’являється студент, гідний виконати цю 

сонату. Від початку педагогу ясно, що цей твір підвладний обдарованому 

студенту, що відрізняється неабияким інтелектом і яскравою емоційністю, 

масштабним піанізмом і гарною музичною пам’яттю, трепетним 

ставленням до звука і поліфонічним слухом. Вся подальша робота, 

пов’язана зі “вживленням” у драматичний образ сонати, буде спільним 

творчим пошуком педагога і студента. Його буде направлено насамперед 

на розуміння суті авторського тексту, який повинен ожити під чуйними 

пальцями виконавця. Пальці піаніста, що “чують”, коряться його музичній 

уяві. Від нього залежить фразування, подих, характер звучання, темброве 

забарвлення, нарешті інтерпретація твору в цілому.  

 Підхід до інтерпретації сонати починається з визначення “основних 

сил, що діють” (Цуккерман), що фігурують у ній, і конструкції форми. 

                                                           
1 Автором середньовічної секвенції ХІІІ століття “Dies irae”, яка є однією з частин реквієму, 

вважають італійця Фому Челано. Спадні ходи мелодії, її латинський текст привернули увагу 

багатьох композиторів. Тема використана в 6-й симфонії Мясковського, “Танку смерті” Ліста, 

Рапсодії на тему Паганіні Рахманінова й ін. 
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 Вступний розділ, що є своєрідним епіграфом до сонати, створює 

образ драматичний, внутрішньо напружений.1 Відносно форми сонати він 

є темою вступу. Традиційно тема вступу у своєму початковому вигляді 

з`являється на гранях форми. У сонаті вона звучить двічі: на початку 

і перед репризою. 

 У темі вступу, із її дзвоновістю, мотивами страждання, закладені 

основні інтонації сонати, намічені фактурні і ритмічні прийоми. Такий 

“проріст” тем із “зерна” є дуже типовим для композиторів-романтиків. 

Мясковський узагалі вдало переломлює їхні ідеї у своїй творчості 

і знаходить нові, оригінальні композиторські рішення. Його музично-

інтонаційний словник є великим і своєрідним. Іноді, правда, 

зустрічаються обороти, що мимоволі асоціюються з музикою інших 

авторів. Але ці “знахідки” викликають скоріше почуття радості, ніж 

прикрості, і зайвий раз підкреслюють взаємовплив композиторських шкіл 

і довговічність інтонаційної символіки. 

 Цікаво відзначити, що в тематизмі прямування акордів вступу  

(3-4 такти) простежується подібність із драматично-піднесеними 

інтонаціями теми вступу Концерту b-moll П. І. Чайковського: 
 

 

 

 

 

 

 

 

     
      

А в другому елементі теми вступу є спадна секунда (мотив-

символ), що уособлює образ мольби, скарги, фатального приречення. 

Завершує вступ хід, витканий із малої секунди і сумної квінти, який має 

ясні обриси теми головної партії.  

 Головна партія малює образ схвильований, збентежений, що нудиться 

від безвиході. У спадній хроматиці триольного супроводу вловлюються 

інтонації теми “Dies irae”. З характерною рисою для сонат-поем тема 

головної партії не просто подана, вона надзвичайно дійова, що виражається в 

її хвилястому переміщенні по тональностях. Інтенсивність третьої хвилі 

досягається за рахунок переміщення фактурних шарів: супровід 

                                                           
1 У музиці ХІХ-ХХ століть вступу приділялася велика драматургічна роль. Згадаємо суворий 

поступ теми вступу Сонати h-moll Ф. Ліста, або інтонації типу запит-відповідь сонати g-moll тв. 22 

М. Метнера. 

Чайковський. Концерт № 1. 
Мясковський. Соната № 2. 
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переноситься у верхній регістр і викладається секстами, тема ж в октавному 

подвоєнні звучить у басовому регістрі. Образ головної партії драматизується, 

його сутність як би волає до боротьби за життя. У пунктирному ритмі 

основного елемента теми головної партії чуються інтонації, споріднені 

метнерівському мотиву “зова”. Після триразового проголошення цього 

мотиву музика пластично переходить у сферу побічної партії. 

 Образ побічної партії ідилічний, витончений, далекий від 

конфліктності. Він переносить дію в “позахмарні далі”. Тут мимоволі 

виникають асоціації з епізодом Andante sostenuto із сонати Ф. Ліста. 

Цю подібність уперше зазначив О. Д. Алексєєв.1  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Вишуканість мелодійної лінії, що будується по типу російського 

розспіву, підкреслюють “перебіжки” фігурацій з одного регістра в інший. 

Спустившись у нижній регістр, вони змінюють конфігурацію. Повторювані 

ламані октави, обрамлені малими секундами, імітують віддалений дзвін. 

На цьому фоні з’являється грізна тема “Dies irae” (заключна партія). 

У важкому поступі спадних мажорних тризвуків закладений величезний 

драматургічний потенціал. І в цьому ми переконаємося в розробці. 

 Після деякого спаду руху, пов’язаного з образною сферою побічної 

і заключної партій, розробка повертає нас у темп Allegro, тим самим 

підкреслюючи дійовий характер музики. 

 У лиховісній, похмурій тиші починається “схватка” життя і смерті. 

Образ теми головної партії набуває скерцозно-саркастичного забарвлення 

і звучить одночасно з настороженою темою “Dies irae”.2 Її підкреслені 

інтонації, змінена ритміка починають походити на диявольський танок. 

Вичленовані елементи теми головної партії невідступно слідують за нею. 

Досягнувши кульмінації в побудові “poco animato”, тема “Dies irae” 

поступається на мить місцем темі головної партії в канонізованому 

варіанті. Її “біг” зупиняться на звуці gis, із нього “випливає” відомий уже 

фон заключної партії. Тема “Dies irae”, як би ослабнувши, змінює свій 

                                                           
1 Алексеев А. Д. Русская фортепианная музыка (конец ХІХ — начало ХХ века), с. 299. 
2 Спосіб одночасного накладення тем, що йде від Ліста, характерний і для російської музики, 

особливо для М. Метнера (див. Сонату-елегію, тв. 11, Сонату соль мінор, тв. 22). 

 

Мясковський. Соната № 2, п. п. 
 

Ліст. Соната сі мінор. 
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образ, переміщуюючись у світлий верхній регістр. Фігурації, що 

обволікають тему, надають образу ніжний, звабливий характер. Під 

впливом головної і заключної тем помітно змінюється образ побічної 

партії. У предкульмінаційній зоні (festivamente, ma in tempo) тема побічної 

партії звучить величаво-грізно. 

 Підтримувана передзвонами, що все посилюються, вона 

“виносить” на гребінь кульмінаційної хвилі тему вступу. Тимчасове 

торжество світлих сил припинено. Знову трагічне нагадує про себе. Тема 

вступу звучить тепер потужніше (ff) і змінює тональне забарвлення. 

 Як бачимо, у розробці, незважаючи на сутичку “сил, що діють”, 

драматургічної розв'язки не відбулося. Вона — попереду. 

 Дія переходить у новий тональний простір (сі мінор). Музика 

експозиції повторююється. Але цим не закінчується розвиток 

драматичних колізій. Виникає необхідність у коді. У сонаті вона виконує 

функцію другої розробки і доведе розвиток ідеї-образа до логічного кінця. 

 Коду сонати подано трьома розділами. У першому розділі, 

написаному у вигляді фугато, створюється враження навального бігу 

світлих сил назустріч темним. Тема фугато, що уособлює сили добра 

і світла, виткана з елементів тем головної і побічної партій. Такий 

“сплав” тем, поданих в одній лінії, не є новим, але як і раніше, вражає. 

Широко користувався цим прийомом М. Метнер. 

 Порівняємо: 

 

 
Мясковський. Соната № 2. 

 
Метнер. Соната-елегія, тв. 11. 
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 У другому розділі “Piu mosso” сили життя починають відчайдушну 

схватку із силами смерті. У контрапунктичних сплетеннях проносяться 

теми фугато і “Dies irae”. У момент найвищої напруги тема “Dies irae” 

зупиняє свій рух. Але інтонації тем головної  і побічної партій звучать 

патетично, із відчуттям завершеності боротьби. 

 Проте, це не кінець. На самому гребні емоційної напруженості 

знову з`являються теми головної і заключної партій. У запеклій “боротьбі” 

сходяться вони останній раз у третьому розділі коди, тим самим 

підтверджуючи тезу, що “життя — це боротьба”. 

 Для втілення ідейної концепції сонати Мясковський вибрав 

ідеальну конструкцію. У ній, як пише О. Долинська, “можна виділити три 

принципи формоутворення — власне сонатний (форма першого плану), 

варіаційний і циклічний (форми другого плану).”1 В цілому композиція 

слідує класичним зразкам сонатного allegro, тому що в ній чітко 

проглядаються експозиція, розробка, реприза і кода. Але, якщо слідувати 

образній трансформації тем, то можна виявити риси циклічності. Тоді 

експозиція — це І частина циклу, 1-й і 2-й розділи розробки — скерцо 

і повільна частина, розробка і кода — фінал. 

 Варіаційність у сонаті пов`язана з з темою “Dies irae”, 

і проглядається вона у розробці. “Темою” можна вважати першу появу 

“Dies irae” в експозиції. Початок розробки — її 1-а варіація, епізод 

“Listesso tempo” - 2-а, побудова “Piu mosso” - 3-я і 4-а. 

 Таким чином, усвідомлення виконавцем образної сфери сонати, 

логіка її музичної побудови й розвитку, повинні зіграти важливу роль у 

підході до її інтерпретації. 

 

                                                           
1 О. Долинская. Фортепианное творчество Н. Я. Мясковского. - М., 1980, с. 49. 
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ВИКОНАВСЬКІ КОМЕНТАРІ ДО СОНАТИ 

 

 Високий ступінь складності Сонати № 2 Мясковського потребує 

від виконавця колосальних затрат фізичних і духовних сил при роботі над 

нею. Але чим більше піаніст буде “вживатися” в образ сонати, з інтересом 

і внутрішнім захопленням осягати музичну сутність кожного елемента, 

шукати день у день необхідні емоційний і звуковий тони, тим більш 

“легкою” буде ставати вона для нього. Це відчуття “легкості” повинно 

неодмінно з`являтися на завершальному етапі роботи. І більш того, воно є 

певним сигналом готовності твору до концертного звучання. 

 Розуміння музики сонати, як і будь-якого іншого твору, 

починається з прочитання авторського тексту. Мясковський, так як 

і Метнер, надавав величезного значення точності нотного запису. Його 

авторські ремарки відносяться до вказівок темпу й агогіки, динаміки й 

артикуляції, а також словесних характеристик.  

 Що стосується педалізації, то автор її не проставляє. Він 

покладається на творчу інтуїцію і внутрішній слух виконавця. Виходячи з 

образного змісту і фактури тієї чи іншої побудови, педаль буде 

сполучною, гармонічною або колористичною. 

 Стиль сонати потребує широкої наспівності, вокально-мовної 

промовистої виразності. Багатошаровість, контрапунктичність фактури 

припускає чітку диференціацію кожної горизонтальної лінії й у той же час 

їх звукову збалансованість. Все це може бути здійснено, якщо виконавець 

володіє різними прийомами піанізма, включаючи звукове туше. 

Природно, що процес роботи над твором сполучений із пошуком нових 

засобів і прийомів виконання. Мірилом їхньої достовірності буде художня 

доцільність, а оригінальності і неповторності — індивідуальність самого 

виконавця. Таким чином завданням самого виконавця є не просто 

прочитання авторського тексту, а його “оживлення” на основі особистого 

досвіду і творчої уяви. У процесі ж виконання мислення виконавця 

повинно бути не тільки активним, але й випереджувальним (не випадково 

педагоги-майстри “підштовхували” мислення своїх учнів такими 

виразами, як “далі”, “думай уперед” і ін.). 

 Перед тим, як увести слухача у світ звуків сонати, виконавцю 

необхідно створити усередині себе атмосферу зосередженості і тиші. Саме 

з цієї тиші вирвуться назовні потужні акорди вступу. Вони повинні 

звучати компактно і зібрано, начебто їхнє звучання доручено групі 

духових інструментів оркестру. Їх належить грати forte, а не fortissimo, 

залишивши резерв звучності для майбутніх кульмінацій. Якість звука тут 

залежить від зібраності ігрових рухів рук і гнучкості ритму. Інтонування 
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теми вступу стане опуклим, якщо піаніст відчує виразність сполучення 

тонів, осмислить усі паузи і фермати, “вдихне життя” у мікродинаміку. 

 Завершує вступ хід (передвісник теми головної партії), який 

звучить у зоні pianissimo і виконується чуйними, інтонованими, 

максимально наближеними до клавіатури пальцями. Слух загострений. 

У момент “зависання” ходу на мі-дієз піаніст передчує початок теми 

головної партії, відчуває її пульсацію. 

 Темп експозиції (Allegro affannato) помірковано швидкий, що 

зумовлюється значимістю музичної думки. Фактура головної партії 

поліфонічна, що говорить про її багатовимірність. Сама тема складається з 

чотирьох фраз, що з’єднуються між собою восьмою паузою, що виконує 

роль “ланцюгового” подиху. 

 Спочатку буває важко вибудувати тему, динамічно відчути її 

широкий хвильовий подих. Тому почати слід з озвучування першої фрази. 

Її повнота, співучість і пластика залежатимуть від вміння розподіляти 

силу звучності, тобто підготовляти значущу точку фрази. “Підготовка 

тривалого звуку або логічної кульмінації у фортепіанному фразуванні, - 

писав С. Є. Фейнберг, - займає часто більш важливе місце, ніж вершина 

звукоряду, що є результатом динамічного устремління”. Звідси випливає, 

що перша точка фрази, сі-дієз, ніяк не може виштовхуватись, вона 

повинна бути інтонаційно пов’язана з попередніми звуками і не 

акцентуватися. Кожну наступну ланку теми бажано починати з більш 

повного звучання. Застосувавши, таким чином, східчасту динаміку, 

виконавець уникне прямолінійності звучання при підході до інтонаційної 

вершини теми. 

 Зібрати воєдино головну партію, пройти крізь частковості на шляху 

до кульмінації — завдання не з легких. Необхідно утримати “одну лінію 

темпу” (М. Метнер) протягом трьох хвиль розвитку. Це стає можливим, 

якщо гнучкий ритм теми головної партії сполучатиметься з метричною 

ясністю супроводу. Інакше, тріольний фон супроводу повинен виконати 

функції метроритмічного остову. 

 Звучання головної партії — дуже об’ємне, але і динамічно 

різноманітне. Його об’ємність визначається наявністю поліфонічної 

фактури, у якій значущими є два пласти: тематичний матеріал головної 

партії і фоновий супровід. Потрібна велика майстерність, щоб чути 

(і втілювати в звучанні) їх разом і окремо. Особливо важко вони 

піддаються “розшаруванню”, коли знаходяться в зоні pianissimo. Тут 

допоможе знання природи інструмента й акустики. Відомо, чим тихше 

виконувати фон при ясному звучанні мелодії, тим глибше акустична тиша. 

Тобто важливо, щоб мелодія і фон виконувалися в різних динамічних 

площинах. Інша справа, коли виникає динамічна кульмінація, і обидві 
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партії, знаходячись на величезній дистанції, звучать “на рівних”. Фоновий 

супровід набуває художньої самостійності і звучить секстами у верхньому 

регістрі. Його інтонації одержують риси декламаційності (штрих 

наближається до poco legato). Тема головної партії переміщається в 

басовий регістр і звучить октавами. 

 Кульмінація піаністично зручна. Важливо, щоб виконавець був 

внутрішньо розкріпачений і фізично вільний. Очевидно, найбільш 

доцільна тут висока позиція руки, що кріпиться на майже 

перпендикулярних пальцях. 

 У цьому розділі і наступних дуже значима функція педалі. Вона 

обволікає гармоніями мелодичну лінію, у кульмінаційних моментах надає 

звучанню об’ємність, насиченість. Педаль у сонаті, здавалося б, багата, 

але це не знімає з виконавця відповідальність за її якість. Тут корисно 

згадати про те, що головним моментом у педалізації є зняття, а не 

натиснення. 

 Особливий відтінок надає педаль сфері побічної партії, особливо в 

епізоді варіативного складу, коли тема обрамляється орнаментальними 

фігураціями. Колористична педаль надає звучанню деяку ірреальність. 

Зміна педалі відбувається майже через кожні два такти - на звуках мелодії 

d, b, c і т. д. 

 Звуковий образ теми, занурений у світлий ля мажор, сприймається 

як “прекрасне видіння” (О. Долинська). Чуйні пальці, підкоряючись волі 

виконавця, якось особливо бережно торкаються клавіш, видобуваючи 

м’який, співучий звук. Слухова увага виконавця націлена на охоплення 

протяглої мелодії широкого подиху (типово російська інтонаційність). 

Треба так вимовити її, щоб вона не розпалася на окремі фрагменти. А це 

можливе, якщо інтонування буде походити на вокальне, тобто виконавець 

відчує, осмислить усі звучання інтервалів. При цьому варто пам’ятати про 

таку властивість фортепіанного звучання, як “ілюзорність”. Адже тільки 

внутрішні слухові уявлення можуть уподібнити звучання фортепіано 

людському голосу, змусити здавалося загасаючий по своїй природі 

фортепіанний звук “розцвітати і нестись вдалину”. 

 

Соната № 2 (партія лівої руки). 
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 Вищенаведену фразу можна побудувати таким чином: початкові 

звуки виконати глибоким теплим звуком, а далі силу звука поступово 

пом’якшувати. Промовистості ведення мелодії допоможуть інтонаційні 

“вилочки”, про котрі дуже вдало сказав Я. Зак, назвавши їх “рухами 

душі”. Якщо ж виконавець почне цю тему млявим звуком, то, природно, 

він її до кінця не озвучить, вона “згасне” завчасно. 

 Наприкінці епізоду “Poco meno mosso” тема побічної партії 

зненацька змінює своє смислове забарвлення. Хроматична інтонація теми 

побічної партії виявляється найбільш дієвою. Вона в пориві кидається до 

вершини і скочується униз, немов лавина. Пасаж-каскад, що складається з 

двох тріолей по 18 шістнадцятих, цілком вкладається в часі, якщо 

попередній матеріал відчувати в темпі “alla breve”. 

 У побудові заключної партії виконавцю треба знайти окремі 

звукові характеристики для теми “Dies irae” і фона супроводу. Супровід 

виконується інтонованими пальцями. В усій побудові піаністу важливо 

зберегти спрямованість ритмічного руху. Незважаючи на ritenuto 

і rallentando, маятник часу не повинен зупинитися. Якщо придивитися, то 

композитор буквально виписує уповільнення в самому нотному тексті: 

спочатку фон викладається секстолями шістнадцятих, а потім — 

квартолями, далі — тріолями і дуолями восьмих, і, нарешті, половинними 

і четвертними тривалостями. Майже застиглі на одному місці фон 

і наступний хроматичний хід повинні бути вимовлені дуже осмислено, із 

належною акцентуацією, із внутрішнім відчуттям незавершеності дії 

і передчуття початку розробки. Розробка і кода — це, мабуть, найбільш 

цікаві і складні в психологічному і піаністичному відношенні сторінки 

сонати. Емоційна напруженість тут надзвичайно висока. Темп із кожним 

епізодом зростає, динамічна шкала коливається від рр до fff. 

 Але повернемося до початку розробки, що занурена у глибоку 

тишу. Непроста задача стоїть перед виконавцем, який повинен знайти 
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різні темброві забарвлення для двох взаємодіючих тем. Ремарка автора 

“scherzando” стосується партії правої руки (тема головної партії) 

і трактується, безумовно, як іронічний жарт. Не відразу вдасться 

виконавцю досягти належної легкості на акордах “staccato” у басовому 

регістрі. Допомогти може пальцьова чіпкість, зібраність руки, а також 

такий робочий варіант, як беззвучне “вихвачування” акордів із клавіатури. 

Працюючи над партією правої руки, варто невпинно вслухуватися 

у фразування (див. Експозицію), вміло вести загальну лінію до 

інтонаційної вершини через проміжні “точки притягання”, що допускають 

приховане “sforzando”. Все це буде узгоджуватися з промовистістю партії 

лівої руки, яка виконує тему “Dies irae” приглушено, але виразно. 

 Починаючи з другої побудови розробки, тема “Dies irae” отримує 

владність і виходить на перший план (тема головної партії невідривно 

слідує за нею). Її звукові, ритмічні, артикуляційні обриси помітно 

змінюються. Щоб передати сатанинський характер теми, виконавцю треба 

буде “натягнути струни” своєї ритмо-волі, “виплеснути” свій артистичний 

темперамент. 

 Почуття темпо-ритму не повинно зрадити виконавця в наступному 

розділі розробки (“Listesso tempo”), хоча характер музики на це трохи 

провокує. 

 М’якого, трепетного звучання теми “Dies irae”, окутаного 

арфоподібними фігураціями, можна досягти тільки пластичними рухами 

рук. Тут виникають деякі піаністичні незручності, пов’язані зі стрибками 

(дублювання інтонацій теми в партії правої руки). Але вони можуть бути 

усунуті, якщо звучанню додати легкості, а рух стрибків переосмислити 

(зверху-вниз, а не знизу-вверх). При цьому помітно зменшиться амплітуда 

руки. 

 Ніжність “поетичних гармоній” провокує виконавця трохи 

розслабитися. Але періодичне вклинювання в матеріал наполегливих 

інтонацій побічної партії тримає його виконавську волю в стані 

активності. З появою теми побічної партії в збільшенні виконавець 

блискавично перебудовує своє мислення і характер звучання. За короткий 

проміжок часу йому потрібно буде “розгойдати” колосальну звучність і 

довести її до найяскравішої кульмінації. Належна звукова атака повинна 

бути знайдена виконавцем для підкреслено-виразної вимови лівої руки. 

Що стосується імітації дзвоновості в партії правої руки, то вона є легко 

досяжною, якщо звуковидобування буде здійснюватися чіпкими 

кінчиками пальців при розкритих пальцях-“брусках”. 

 Виконавські художні задачі в репризі багато в чому подібні з 

експозицією. 
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 Кода (Allegro I e poco piu agitato) трансцендентна за виконавською 

складністю. У ній відкривається великий простір для фантазії виконавця. 

Вона написана композитором так майстерно, що викликає почуття 

захоплення. Спостерігаючи за образною, ритмічною, артикуляційною 

трансформацією тем, їх регістровкою і гармонійною узгодженістю, 

виконавець мимоволі починає співвідносити їх з оркестровими 

інструментами, що, безумовно, сприяє розмаїтості звукової палітри. Кода, 

з її зростанням темпу, поліфонічним викладом (фугато, контрапунктом) 

стрімко наближає кінець драматургічної розв’язки. Для виконавця це — 

фінішна пряма, що потребує величезної концентрації уваги, зібраності з 

одного боку, і повної свободи, розкутості з іншого. У коді немає відхилень 

від основного темпу у бік уповільнення, немає можливостей “перевести 

дихання”. До самого кінця тільки “accelerando”, “accelerando molto”. 

У темпи коди піаніст “вживається” поступово. Він намагається, щоб усі 

пласти музики були рельєфно подані і почуті, обмірковує інтонаційний і 

динамічний розвиток кожної побудови, осмислює взаємозв’язки між 

ними. Вибудувати останню (головну) кульмінацію сонати виконавцю 

допоможе не лише творча інтуїція, але і тонкий професіональний 

розрахунок. Так, від початку коди до її заключного розділу “Allegro 

disperato” розвиток проходить вісім динамічних хвиль. Причому, кожна 

наступна стає яскравішою, потужнішою. Нарешті, дев’ята, кульмінаційна, 

досягає апогею звучності – fff — воістину “дев’ятий вал”! 

 Отже, ми бачимо, що Соната № 2 Мясковського являє собою зразок 

найвищої психологічної, художньої і виконавської складності. Саме тому 

до неї звертаються вже сформовані, зрілі в усіх відношеннях музиканти. 

Спілкуючись з такою високою музикою, вони не тільки збагачуються 

духовно, але й одержують велике задоволення від роботи над твором, від 

творчого пошуку. 
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ТЕРМІНОЛОГІЯ В СОНАТАХ МЕТНЕРА 

 

Abbandonamento - невимушено, віддаючись почуттю  

Acciacato - різко  

Addolorato - пом'якшено, ніжно  

Adirato - гнівно  

All`improviso - раптом, несподівано  

Affanato - тривожно  

Affretando - поспішаючи, прискорюючи  

Al rigore - зі строгістю, точністю  

Carezzando - пестячи, ласкаво  

Con fermezza - твердо, впевнено  

Con gradazione - градація, поступовість (при посиленні або зменшенні 

сили звуку і руху)  

Con passione - з пристрастю, із захопленням  

Con timidezza - несміливо  

Con vivezza - жваво  

Dell - з, від 

Disinvolto - вільно, невимушено  

Egualmente -  рівно, гладко  

Fastomente - чудово, пишно  

Giocondamente - радісно, весело, грайливо  

Impetuoso - стрімко, палко  

Innocente - невинно, просто  

Languido - томно, як би знемагаючи  

Lesto - швидко, швидко, спритно  

Lugubre - сумно, похмуро  

Lusingando - улесливо, вкрадливо  

Mancando - поступово стихаючи, завмираючи  

Meditazione - роздум  

Minaccioso - грізно, загрозливо  

Misterioso - таємниче  

Mormorando - шепочучи, дзюркочучи, бурмочучи  

Pacatemente - спокійно, лагідно  

Pieno voce - на повен голос  

Pietoso - благоговійно  

Pieghevole - гнучко, м'яко  

Placabile - тихо, спокійно  

Ponderoso - вагомо, з важливістю, важко  

Portamento - протяжно, але не складно  
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Quasi eco - як відлуння  

Quieto - спокійно  

Ritornando il Tempo I - повертаючись до початкового темпу  

Sdegnoso - гнівно  

Scordato - засмучено, дисонансно 

Sereno - ясно, світло, спокійно 

Sfrenatamente - неприборкано, нестримно  

Silenzio - мовчання, тиша  

Sino pp - до рр  

Sino doppio movimento - до прискорення в два рази  

Sognaremento - мрійливо   

Sordemente - глухо  

Stentato - важко  

Svegliando - прокидаючись, бадьоро, світло  

Sussurando - пошепки, на зразок шелесту листя  

Teneramente - ніжно, м'яко, ласкаво  

Tenuto - витримано, точно по тривалості і силі  

Tumultuoso - шумно, бурхливо  

Vertiginoso – запаморочливо 
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ВСТУП 

 

 

Відмінною ознакою сучасної української культури є постійний 

інтерес до професійної підготовки музичних кадрів, що виявляється у 

поглибленні та розширенні циклів спеціальних дисциплін завдяки 

запровадженню новітніх результатів науково-дослідницької думки у сфері 

педагогіки, психології, філософії, музичного виконавства. 
Підготовка майбутнього педагога-піаніста здійснюється перш за 

все за допомогою виконавської та педагогічної практик. Величезний 

концертний репертуар, що містить твори різних стилів та епох, є тим 

матеріалом, на оволодінні яким відточується художня техніка виконавця, 

зокрема і педалізація, набуваються навички та вміння самостійної роботи. 
Зважаючи на це, г о л о в н а  з а д а ч а  п о с і б н и к а  – допомогти 

студентам і молодим педагогам-піаністам в оволодінні методикою 

навчання педалізації. 
Педалізація – один з найважливіших складників цілісного 

виконавського процесу. Вона є тією його стороною, де чіткіше за все 

проступають взаємозв'язки: образ – педаль, стиль – педаль, звук – педаль, 

інтонація – педаль, ритм – педаль, нарешті, індивідуальність піаніста – 

педаль. Існування цих взаємозв'язків і зумовлює найбільшу складність при 

аналізі питань, пов'язаних з проблемою педалізації. 
Дослідження в сфері педалізації показують, що, при всій 

суб'єктивності цього процесу, в ньому присутні яскраво окреслені 

закономірності, пов'язані перш за все з приналежністю до певних 

музичних стилів.  
Саме цей факт став визначальним у виборі теми посібника 

і методів її розробки, а також кінцевої мети – упровадження в якості 

окремого розділу в курсі “Методика навчання гри на фортепіано”. 

У посібнику, поряд із рубриками, що мали місце у розробках інших 

авторів, в п е р ш е  розглянуті принципи застосування педалі у творах 

у к р а ї н с ь к и х  к о м п о з и т о р і в . 
Т е м а т и к а  посібника побудована відповідно до таких завдань: 

 ознайомити студентів з основними закономірностями 

педалізації; 

 навчити студента, майбутнього педагога-виконавця, вдало й 

уміло застосовувати знання на практиці. 
Посібник містить п р а к т и ч н і  і м е т о д и ч н і  рекомендації 

і ставить такі ц і л і : 
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 підвищити теоретичний рівень підготовки студентів у сфері 

педалізації; 

 забезпечити студентів прикладами педалізації з творів 

фортепіанної літератури; 

 допомогти студентам щодо орієнтування у стильових 

особливостях творів і навчити самостійно знаходити правильні педальні 

прийоми. 
Практична спрямованість посібника – у засвоєнні та накопиченні 

студентом визначеного обсягу знань та перетворенні їх у вміння, які 

необхідні для самостійної педагогічної діяльності. 
Педаль не випадково називають “душею фортепіано” 

(А. Рубінштейн), її функція є надзвичайно важливою у процесі 

інтерпретації художнього твору. Саме тому вона вважається однією з 

головних складових цілісного процесу роботи піаніста над музичним 

твором. Задля розгляду цього процесу обрані твори концертного плану 

з навчального репертуару.  
Проблема педалізації привертала і привертає до себе увагу як 

музикантів-педагогів, так і виконавців. Підходи ж до її дослідження 

відзначаються великою різноманітністю.  
Так, Н. Голубовська у своїй роботі “Педалізація”, розглядаючи 

педалізацію як невід'ємну частину фортепіанної гри, визначила її 

найтиповіші риси і закономірності, виходячи з стилістичних особливостей 

твору. 
Розробляючи методику навчання техніці педалізації, музиканти-

педагоги намагались віднайти найточніший спосіб фіксації педалі у 

нотному тексті. Г. Шмітт у роботі “Das Pedal des  Klavieres” [73] 

запропонував позначати педаль тривалостями, розташувавши їх на 

додатковій лінії. Пізніше радянський педагог Е. Гельман розробив свій 

графічний спосіб позначення педалі, який завдяки своїй вигадливості 

дещо відрізняється від способа, яким користувалися Ф. Бузоні, Е. Петрі, 

Б. Барток. На наш погляд, і спосіб Г. Шмітта, і спосіб Е. Гельмана 

(у повному обсязі) не дуже зручні у практичній діяльності. Хоча, слід 

визнати, графічний спосіб точніше орієнтує піаніста у використанні того 

чи іншого прийому педалізації. 
Автори монографій (Є. і П. Бадура Скода, Г. Грундман і П. Міс, 

Г. Коган, І. Зетель. та ін.), що присвятили свої роботи вивченню творчості 

видатних композиторів (Моцарта, Бетховена, Бузоні, Метнера), досить 

глибоко висвітлювали питання, пов'язані з педалізацією їх фортепіанних 

творів. 



 

49 

Не лишали поза увагою питання педалізації і видатні педагоги-

піаністи (Й. Гофман, К. Мартинсен, Я. Мільштейн, Г. Нейгауз, 

С. Фейнберг та ін.). 
Великий внесок у розробку питань педалізації і, взагалі, у розвиток 

методики навчання гри на фортепіано зробили відомі педагоги-методисти 

(О. Алєксєєв, О. Буховцев, Б. Кременштейн, Н. Светозарова, В. Шапіро та 

ін.). 
О. Буховцев будує свою роботу “Руководство к употреблению 

фортепианной педали” на прикладах, запозичених з історичних концертів 

А. Рубінштейна. Гра геніального російського піаніста стала своєрідною 

виконавською школою, яка запропонувала досліднику ключ до розгадки 

закономірностей педалізації у різних музичних стилях. 
Робота Н. Светозарової та Б. Кременштейн являє собою серйозну 

працю, в якій чітко і послідовно вибудовується методика навчання 

педалізації на різних стадіях виховання піаніста (школа – училище – ВНЗ). 

Автори дають чіткі теоретичні обґрунтування властивостям і типам 

педалі, наводять варіанти педалі у творах різних стилів, співвідносячи їх з 

рівнем професійної підготовки та загального розвитку учня, 

особливостями інструменту і акустики, образно-художньою стороною 

твору. 
При створенні посібника автор спирався на результати 

дослідницьких робіт вчених-психологів (Я. Виготський, Б. Теплов та ін.), 

видатних педагогів-піаністів (Г. Нейгауз, Л. Ніколаєв, С. Фейнберг, 

О. Гольденвейзер та ін.), теоретиків піанізму (О. Алексєєв, Л. Баренбойм, 

Г. Прокоф'єв, П. Бадура-Скода та ін.), музикознавців (Б. Асаф'єв, 

М. Арановський, Б. Яворський, Т. Грум-Гржимайло та ін.), відомих 

редакторів фортепіанних творів (О. Гольденвейзер, Ф. Бузоні, Б. Барток, 

А. Шнабель та ін.). 
Теоретичні викладки роботи підкріплені прикладами з зазначенням 

можливих варіантів педалі. Кожен з цих варіантів аргументується з точки 

зору художнього змісту та інструментально-стилістичних відмінностей, не 

обминаючи особистий підхід виконавця до запропонованої педальної ідеї. 
Враховуючи тяжіння педагогів до оновлення репертуарного 

списку, автор наводить приклади з маловідомих, проте заслуговуючих на 

увагу, творів сучасних композиторів, зокрема, і українських. 
Для позначення педалі використовується графічний засіб, який дає 

змогу точніше визначити характер і спосіб педалізації (взяття і зняття 

педалі). 
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Позначення розшифровуються наступним чином: 
Довжина педального звучання ......................................  ____________ 
Взяття педалі ...................................................................  
Зняття педалі ...................................................................  
Невизначене натискання педалі ....................................  
Невизначене зняття педалі .............................................  
Пряма педаль ...................................................................  
Напівпедаль .....................................................................  
Тремолююча педаль .......................................................  

 

Звичайно, пропонована праця не претендує на вичерпне 

висвітлення проблеми педалізації, але вона є відгуком на практичні 

питання фортепіанного виконавства і педагогіки. Посібник призначений 

для студентів фортепіанних факультетів вищих навчальних закладів для 

теоретико-практичного засвоєння розділу “Педалізація” в курсі 

“Методика навчання гри на фортепіано” та виконавській практиці. 
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МЕХАНІКО-АКУСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЕДАЛІ 

Наприкінці XVII століття професійних музикантів вже не 

задовольняли звукові і динамічні можливості клавесина і клавікорда. 

Майстри клавішно-струнних інструментів почали пошук шляхів їх 

удосконалення. 

Зразки нового клавішно-струнного інструмента з'явились майже 

одночасно у трьох європейських країнах: Італії, Франції, Німеччині. 

У 1707-1709 рр. в Італії флорентійський майстер Бартоломео 

Кристофорі винайшов клавішний механізм з молоточками і назвав його 

“фортепіано” (гучно, тихо). Кожен з молоточків після удару відскакував 

від струни, надаючи їй можливість звучати вільно. Щоб запобігти 

безладному злиттю звуків під час гри, Кристофорі передбачив глушники-

демпфери, які після натискання клавіш відходили від струн, не заважаючи 

їхньому коливанню, а при відпусканні – притискались до струн, 

припиняючи звучання. Демпферної педалі (правої), що мала б вивільняти 

усі струни, ще не було. У 1725 р. Кристофорі сконструював дещо подібне 

до лівої педалі. 

У 1716-1717 рр. незалежно від Кристофорі створюють молоточкові 

клавішні механізми французький майстер Жан Маріус, а трохи пізніше – у 

1717-1721 рр. – дрезденський вчитель музики Крістоф Готліб Шрьотер 

(Німеччина). Зрозуміло, що перші фортепіано були недосконалими і мали 

дуже слабкий звук та малоприємний тембр – різкуватий і сухий. 

Демпферний механізм у порівнянні з сучасним був примітивнішим 

(іноді демпфери були взагалі відсутні і звук приглушували долонями). 

Існували фортепіано з демпферними регістрами, які вмикалися рукою 

(як у клавесинах). Це дозволяло виконувати тривалі музичні побудови з 

відкритими струнами, що створювало новий виразний ефект. 

З того часу фортепіано постійно йшло шляхом вдосконалення. 

Найважливішим кроком у процесі вдосконалення фортепіано слід 

вважати винайдення демпферної системи, яка складалася з глушників 

(демпферів) та двох педалей. Ця подія відбулася в Англії. Праву педаль 

сконструював у 1777 р. Адам Бейєр, а ліву – у 1782 р. Дж. Бродвуд 

(у майбутньому найвідоміша фірма Англії – “Дж. Бродвуд та сини”). 

У 1783 р. Дж. Бродвуд отримав патент на одночасне використання лівої та 

правої педалей. Права педаль служила для збагачення та підсилення звука, 

ліва – для зменшення сили звука ті зміни тембра. 

Педаль (мова йде про праву педаль) наділила композиторів 

“чарівним ключем”, який дозволив їм відкрити новий, просторово-

звуковий світ. 
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Все, що раніше звучало за допомогою утримання пальців на 

клавіатурі й було розраховано на природну розтяжку пальців виконавця, 

відійшло у минуле. Педаль “емансипувала” звук та здійснила справжню 

революцію у композиторській та виконавській техніці. Завдяки педалі 

виконувалось legato, звучання окремого звука та співзвуччя 

продовжувалось, а при натисканні педалі відразу ж після 

звуковидобування – посилювалось, утворюючи ефект crescendo. Звуки, що 

бралися послідовно, поєднувались у гармонічні комплекси, мелодії, які 

окутувались гармонічним фоном, набували нового тембрального 

забарвлення та особливої виразності. Різноманітні звукові ефекти 

виникали від поєднання педалі з якісним, вправним звуковидобуванням.  

Високо оцінили достоїнства демпферного фортепіано, його 

необмежені виражальні можливості видатні симфоністи Гайдн, Моцарт, 

Бетховен. 

За свідченням сучасників, і Моцарт, і Бетховен чудово володіли 

педальними прийомами для збагачення та прикрашання фортепіанного 

звучання. Більш того, підтримуючи творчі контакти з майстрами 

фортепіано, вони висловлювали свої побажання щодо подальшого його 

вдосконалення. 

Так, на прохання Моцарта, в роялі Штейна 1777 р. замінили 

“колінні важелі” двома педальними лапками, у 1794 році І. Штрейхер, за 

порадою Бетховена, створив на основі фортепіанної механіки Штейна 

досконалішу, звучнішу модель. 

На знак найглибшої поваги до видатних музикантів майстри 

відомих фірм виготовляли для них унікальні інструменти. Славетна фірма 

“Дж. Бродвуд” у 1817 р. сконструювала чотириструнне фортепіано, 

позначене більшою звучністю, й подарувала Л. Бетховену. Пізніше та ж 

сама фірма у 1834 році спеціально виготовила рояль для Ф. Шопена.  

Таким чином, завдяки цінній властивості – можливості змінювати 

силу та красу звука – фортепіано на початку ХІХ століття витиснуло інші 

види струнних клавішних інструментів. 

Подальше вдосконалення фортепіано було пов'язано з діяльністю 

видатних піаністів-композиторів, насамперед, Ф. Шопена та Ф. Ліста. 

Розквіт фортепіанного виконавства, який супроводжувався появою 

віртуозів, призвів у 1821 році до виникнення ще одного важливого 

вдосконалення фортепіанної механіки – подвійної репетиції, автором якої 

був француз С. Ерар. 

Усі ці вдосконалення вносили суттєві корективи як у фортепіанне 

виконавство, так і у процес музичного навчання. 

Сучасне фортепіано має вдосконалену механіку, що відбивається 

на силі та тембральній красі звука. Кожний регістр має яскраво окреслену 
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звукову характеристику, яка залежить від довжини та товщини струн, що 

кріпляться на чавунній рамі і натягуються над дерев'яною резонансною 

декою. Молоточки, що відтворюють звук, під час удару по струнах 

одночасно підіймають демпфери, які знаходяться над ними. 

Крайні дискантові струни глушників не потребують. Демпфери, які 

прикривають дискантові струни, являють собою пласкі подушки з м'якого 

фільця, а для подвійних басових струн використовують демпфери у формі 

клинків з жорсткої повстини, для одинарних басових струн подушки з 

канавками з жорсткої повстини, яка охоплює струну з обох боків, а для 

довгих триструнних хорів подвійні клинки з твердого фільця. 

Піаніно і рояль відрізняються не лише зовнішньою формою, але й 

устроєм педального механізма. 

П е д а л ь н и й  м е х а н і з м  п і а н і н о  складається здебільшого з 

двох педалей: лівої та правої. Вони обидві являють собою систему 

декількох важелів, які приводяться до руху за допомогою ніг піаніста. 

Основою кожної педалі є дерев'яне коромисло, що гойдається на опорі – 

підставці. На протилежному кінці коромисла кріпиться палка, яка у правій 

педалі підведена верхнім кінцем під виступ металевої штанги, а у лівій – 

під гачок молоточкового бруска. Коли піаніст натискає ногою лапку 

педалі, вона тягне за собою донизу правий кінець коромисла, стискаючи 

при цьому пружину. Водночас протилежний кінець коромисла 

здіймається вгору разом з палкою, яка у правій педалі упирається у виступ 

– гачок металевої штанги, а в лівій – у гачок рухомої планки 

молоточкового бруска. При відпусканні лапки пружина повертає систему 

педальних важелів у вихідне положення. 

Дія обох педалей полягає у зміні обертонового складу звука, що 

створює ефект посилення та послаблення звука. 

При натисканні правої педалі система глушників піаніно 

“відтягується” від струни, а при натисканні лівої педалі молоточки 

наближаються до струн. 

Третя педальна лапка у піаніно частіше виконує роль глушника-

модератора. Модератор – це легка дерев'яна планка з полоскою з м'якого 

фільця або сукна, яка опускається між струнами та молоточками. Цей 

пристрій значно знижує силу звука інструмента. 

Третя педальна лапка, яка існує в роялях фірм Стенвея та 

Фьорстера, може використовуватися для вивільнення від глушників 

лише тих струн, клавіші яких у дану мить натиснуті. Ця педаль може 

фіксувати головки глушників органних басів, дозволяючи піаністові 

“підчищати” правою педаллю звучання мелодико-гармонічних пластів, 

що рухаються. 
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Основою педального механізма рояля є педальна ліра, що 

підвищується знизу до корпусу та кріпиться до нього болтами. Передача 

зусиль від лапок здійснюється за допомогою двох вертикальних прутів. 

Форма і розміри важелів педального механізму роялю декілька 

відрізняються від тих, що має піаніно. 

Дія правої педалі пов'язана з акустичною властивістю резонансу 

(відгуку) тіл, які мають однакову звукову настройку (струна з її 

довжиною, товщиною, якістю металу – це тіло, що коливається), та 

наявністю обертонів (часткових тонів) у звучащих струнах фортепіано. 

При натисканні правої педалі система глушників підіймається та 

вивільняє струни, примушуючи відгукуватися ті з них, які є 

“спорідненими” з видобутим  звуком. 

Саме це надає звуку неповторної чарівності: “Звук співає та 

розквітає, він поширюється, несеться, тече, він нібито кличе, та здаля 

нібито чується відповідь” [45, с. 69]. 

Обертонові звуки розташовані вище за основний тон і утворюють 

натуральний ряд звуків. Так, звуку “С” великої октави резонують: c, g, c, 

e, g. Вони й складають натуральну шкалу обертонів: 

1. 

 
 Уявити сутність обертонів (призвуків) можна, якщо натиснути 

беззвучно будь-який із звуків шкали, а потім, не відпускаючи клавішу, 

коротко натиснути основний звук “С”: 

2. 

 
Звуку “С” першої октави частково резонують струни низького 

регістру: 
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3. 

 
Це акустичне явище можна перевірити наступним чином: 

 

4. 

 
Резонанс басових струн через їхню товщину значно більший, ніж 

струн верхнього регістру. Цей момент слід враховувати під час гри. Баси, 

утримані педаллю, перетворюють фактуру, яка звучить, та надають їй 

особливого, тембрового забарвлення. 
Різний ступінь натискання правої педалі (повна, напівпедаль, 1/4, 

1/8, педальна вібрація) використовується для створення звукових ефектів, 

імітації інструментальних тембрів. Динамічні можливості правої педалі 

проявляються навіть на одному звуці. Натискання педалі після взятого 

звуку (акорду) збільшує його силу за рахунок обертонових струн та 

створює ефект crescendo. Взяття звука на forte з педаллю та наступне 

швидке її зняття дає можливість відтворити subito piano. Цей оркестровий 

засіб fp на одному звуці часто зустрічається у фортепіанних творах 

Моцарта, Бетховена, Шуберта. 

З точки зору акустичних цілей педаль застосовується: 
1. Для з'єднання звуків. 

2. Для подовження звуків та поєднання їх у єдині гармонічні 

комплекси. 

3. Для пом’якшення ударності тону та тембральної забарвленості. 

4. Для змішування неоднорідних звучань та нашарування 

звукових комплексів. 

Права педаль має ще й практичне значення. Виконання творів 

віртуозного плану полегшується при піднятій демпферній системі, тому 

що енергія пальців не йде на підйом демпферів. 
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Призначення лівої педалі – приглушити, притаїти тон та наділити 

звучання новою тембральною фарбою. 

При натисканні лівої педалі рояля, клавіатура та відповідні молоточки 

зсуваються вправо, у нижньому регістрі вони ударяють по одній струні 

замість двох, у середньому та верхньому – по двох замість трьох (у нотах 

зазвичай ліву педаль позначають двома словами: una corda або duo corda).  

З точки зору механіки руху ноги педаль поділяють на п р я м у , 

з а п і з н і л у  та у п е р е д ж у в а л ь н у . 

П р я м а , або одночасна, педаль натискається разом із взяттям 

звука і зустрічається значно рідше, ніж запізніла. 

З а п і з н і л а  педаль важко піддається графічній фіксації, а тому 

вимагає від виконавця особливої слухо-рухової координації. 

Технологія використання запізнілої педалі містить такі моменти: 

1. Момент натискання невизначений (у часі). 

2. Момент натискання дуже швидкий (раннє запізнювання) – для 

legato та змішування гармоній. 

3. Момент неповного натискання (1/2, 1/4, 1/8 глибини лапки 

педалі). 

4. Момент виконання напівпедалі (одна, дві швидкі зміни педалі). 

5. Момент невизначеного зняття педалі. 

Момент невизначеного натискання присутній в 

у п е р е д ж у в а л ь н і й  педалі, яка береться піаністом до початку 

звуковидобування. 

Упереджувальна педаль має не лише психологічне значення 

(внутрішня налаштованість на гру), але й тембральне, оскільки знімає 

ударність, притаманну фортепіанному звуку. Це стає ще необхіднішим, 

коли музика починається “з глибокої тиші” і потребує особливо ніжного, 

м’якого звучання. 

Таким чином, застосування зазначених видів педалі містить 

моменти натискання (взяття) та зняття. При цьому важливим є момент 

зняття, який може бути повним і неповним, швидким і поступовим. 

Цей момент визначається насамперед задачами художнього змісту 

і контролюється чутким слухом виконавця. 

 

Контрольні запитання 

1. Коли, де і ким було винайдено фортепіано? 

2. Які вдосконалення змінили звучання фортепіано? 

3. Які відмінності є між педальними механізмами піаніно і рояля? 

4. Якими є акустичні властивості правої та лівої педалі? 

5. Яким є призначення третьої педалі у рояля? Що таке модератор? 

6. Які прийоми  педалізації існують у фортепіанній грі? 
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ПЕДАЛЬ НА ПОЧАТКОВІЙ СТАДІЇ НАВЧАННЯ УЧНЯ-ПІАНІСТА 

“Писати про педаль, не звертаючись увесь час до живого показу  

на фортепіано, – річ майже неможлива...” 

Г. Нейгауз 
 

Виховання та навчання учнів-піаністів – складний та 

багатогранний процес, спрямований, з одного боку, на розкриття 

індивідуальних музичних здібностей та їх подальший розвиток , з іншого 

– на всебічне виховання особистості учня, його “апарату переживань” 

(К. Станіславський), творчої ініціативи і самостійності, здатності  до 

співтворчості. Динамічність цього процесу виявляється у постійній 

взаємодії педагога та учня. Розпізнавання ступеню музичної 

обдарованості учня є необхідною умовою процесу музичного навчання. 

Відомо, що чим обдарованішим є учень, чим розвиненішим є його слух, 

тим скоріше він опановує професійні навички та вміння, зокрема 

педалізацію. 
Знайомство з музикою та інструментом починається з перших 

занять учня (під час попереднього знайомства з учнем педагог визначає 

його музичні здібності та накреслює зону найближчого розвитку), а тому 

основне завдання педагога полягає в тому, щоб ввести дитину у світ звуків 

і образів, познайомити його з посильними музичними творами, залучити 

до активного музикування, інакше кажучи, по можливості розширити його 

музичний кругозір. 
Розучування на уроках пісень, прослуховування дитячих опер та 

казок у запису – все це певною мірою сприяє інтенсивному розвитку 

слуху та звукової уяви учня. 

Знайомлячи учня з будовою фортепіанної механіки (звичайно, у 

доступній для учня формі), бажано підібрати ряд п'єс, які могли б 

продемонструвати багаті можливості інструмента: різноманітність 

регістрів, співучість тонів, контрастність звучання. Цікавий ілюстраційний 

матеріал можна знайти у збірках: “Маленькому любителю музыки” під ред. 

С.С. Ляховицької (Л., 1966); “Музичний зоопарк” (К., 1969) та ін. 

Спостережливий учень, помітивши, що під час гри педагог 

натискає на лапку педалі, негайно відреагує на це цілою низкою 

зацікавлених питань. 

Відповідаючи на питання учня, педагог може розповісти про 

найцікавіші властивості педалі, виконавши, наприклад, колористичну 

п'єсу М. Степаненка “Дельфіни”. У цьому творі яскраво відтворено 

об'єднання звуків у спільні гармонічні комплекси, зміни сили та 

забарвлення звучання інструмента, збільшення тривалості звуків та ін. 
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У вихованні слуху та музичної чутливості до краси фортепіанного 

звучання велике значення має залучення учня до активного музикування. 

У цьому розумінні цікавим та плідним може бути звернення до учбового 

посібника М. Кувшинникова та М. Соколова “Школа гри на фортепіано” 

(М., 1964). У цьому посібнику найбільш повно та послідовно представлені 

п'єси для виконання “у три і чотири руки”. В ансамблі з педагогом учень 

засвоює цілісний художній образ, проявляє своє емоційне сприйняття 

музики. Знайомі йому мелодії “Музична шкатулка”, “Марш футболістів”, 

“У лісі” та ін. завдяки педалі, яку використовує педагог, розквітають 

новими фарбами. Так, вже з перших кроків спілкування з музикою, учень 

накопичує слуховий досвід, починає відчувати різницю між педальним 

і безпедальним звучанням. Сумісне музикування не тільки сприяє 

підвищенню в учня інтересу до навчання, а й закладає фундамент 

майбутньої ансамблевої гри, попутно розвиваючи його гармонічний слух. 
На першому році навчання слід прищепити учням технічні навички 

фортепіанної гри, посвятити їх у “секрети” рухів рук на клавіатурі. 

Руховий бік педагог налагоджує поступово, ненав'язливо, за допомогою 

потрібних та вдалих поправок і вказівок, співставлених обов'язково з 

яскравими звуковими уявленнями. 
Працюючи з учнем над розвитком слуху, пам'яті, ритму, над 

технікою звуковидобування, педагог не повинен забувати про 

педалізацію. Слід пам'ятати, що гарна педалізація, звуковидобування є 

результатом правильної посадки учня, тому що у грі беруть активну 

участь не лише пальці, але й весь корпус, який є гнучкою та стійкою 

опорою. Учень повинен навчитися самостійно контролювати всі свої рухи, 

співвідносячи їх із внутрішніми слуховими уявленнями та художніми 

задачами. 
Для того, щоб учень навчився розпізнавати на слух позитивні та 

негативні якості педалі, доречно продемонструвати йому декілька епізодів 

з музичних п'єс, використовуючи варіанти “вірної” та “поганої” педалі.  
Показ педагога має бути яскравим, переконливим, максимально 

зрозумілим учневі. Можна виконати “Маленький етюд” Шумана з 

“Альбома для юнацтва” таким чином, щоб педаль зібрала у єдиний 

благозвучний комплекс гармонічно однорідні звуки. Та навпаки, 

відтворити такий варіант п'єси, коли від змішування різних гармоній 

виникає явний педальний “бруд”, викликаючи в учня негативну слухову 

реакцію. 
Протягом першого року навчання учень не лише вивчає основні 

принципи звуковидобування (виконання різних штрихів, опанування 

динаміки та ритміки) та рухової техніки, але й набуває деякого музично-

виконавського досвіду. У його репертуарі з'являються твори, які 
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вимагають яскравості звучання та виразності вимовлення. Саме з цього 

моменту й починає учень пізнавати “таємниці” педалізації. Але на початку 

педагог формує навички педалізації н а  м а т е р і а л і  в п р а в , слідкуючи 

за посадкою та слуховим  контролем учня. 

Можна запропонувати такі вправи: 

1. Натискання та зняття педалі поза грою. 

Педагог показує учневі як безшумно, тихо натискати на лапку педалі 

носком ноги та уважно й обережно її відпускати. Знімати педаль активним 

підніманням ноги ані в якому разі не слід. Треба лише припинити 

натискання педалі, а потужна пружина її механізму самостійно здійснить 

підйом педальної лапки. 

2. Забарвлювання педаллю окремих звуків або співзвуч. 

Послідовність дій: видобування звука, натискання педалі, контроль 

звучання, зняття педалі на паузу: 

5. 

 
3. Зв’язування окремих звуків педаллю через паузу.  

Послідовність дій: видобування звука, натискання педалі, зняття руки на 

паузу при натиснутій педалі, видобування наступного звука та одночасне 

зняття педалі, наступне натискання педалі, слуховий контроль за 

зв’язуванням звуків: 

6. 

 
4. Зв’язування окремих звуків педаллю. 

Послідовність дій є аналогічною до вправи №3, але без пауз, слуховий 

контроль за чистотою звучання . 

5. Збирання окремих звуків у акорди за допомогою педалі.  

Послідовність дій: натискання педалі, послідовне видобування звуків – 

збирання їх у акорд, слуховий контроль, зняття педалі: 
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7. 

 
Паралельно з вправами викладач підбирає нескладні твори, де б 

учень закріпив набуту педальну навичку. У даному випадку краще 

починати з завершальної побудови, тобто, з забарвлення заключного 

акорду або співзвуччя: 

 

8. М. Глінка. Поліфонічна п’єса 
 

 
Забарвлення педаллю останнього співзвуччя твору є, по суті, 

художнім прийомом. Важливо, щоб учень не просто механічно натискав 

педаль, а й чув зміни та подовження звучання, яке виникає після 

натискання педалі, і відчував смислову важливість цього виконавського 

моменту. Учня слід привчати слухати звучання до кінця та знімати руки 

разом із зняттям педалі, тому що це є дуже важливим моментом 

в утворенні у слухачів цілісності та завершеності сприйняття. 

На початковому етапі краще застосовувати педаль у нескладних 

для учня творах, щоб через педалізацію не постраждали правильне 

положення корпусу за інструментом та вже здобуті ігрові навички. 
Якщо в учня через недосконалу педалізацію виникає напруга 

в корпусі або порушується координація рухів рук, слід на деякий час 

відмовитися від застосування педалі та з'ясувати причину виявлених 

дефектів гри. 

Частою причиною скутості ігрового апарату може бути 

неправильне положення ноги на педалі (особливо при невеликому зрості 

учня), надто велика опора на п'яти, надмірне напруження гомілково-

ступеневого суглобу. 



 

61 

Багато учнів вже на ранній стадії навчання, проявляють щодо 

педалізації самостійність та ініціативу, що дозволяє педагогу позитивно 

чи негативно оцінювати їхні пошуки. 

Вище відзначалося, що у розвитку педального почуття велику роль 

відіграє ансамблева гра. Якщо раніше партію з педаллю виконував 

педагог, то тепер її використання можна доручити учневі. Добре, якщо 

партія учня буде являти собою нескладний акомпанемент: 

 

9. К. Орф. День іде 

 
 

У п’єсі „День іде” педаль береться на кожні два такти. Саме вона 

безперервно забарвлює мелодію, створює своєрідний звуковий колорит. 

Дуже важливо, щоб маленький піаніст навчився тут користуватися 

сполучною педаллю. Якщо учень квапиться з натисканням педалі після 

звука “С” в басу, йому можна запропонувати натискати педаль на другу 

долю, тобто здійснювати затримане запізнювання. Рахувати уголос при 

педалізуванні не має сенсу, бо це зменшує слуховий контроль і не 

дозволяє відчувати ті зміни у звучанні, які виникають після застосування 

педалі. 

У розглянутій п'єсі педаль виконувала к о л о р и с т и ч н у  роль, 

створюючи безперервний звуковий фон. Не менш сильне враження на 

слух учня справляє г а р м о н і ч н а  педаль, з якою він зустрінеться у п'єсі 

“Петрик і Вовк” Прокоф'єва (див. “Альбом юного музиканта” під ред. 

І. Берковича. – К., 1964). Тут слід звернути увагу учня на те, як з окремих 

звуків завдяки педалі утворюються благозвучні акорди та як вони за 

допомогою педалі пов'язуються між собою. 
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Цей приклад дозволяє учневі оволодіти запізнілою та зв’язуючою 

педаллю: 

1) педаль знімається на початок першої та третьої долей; 

2) педаль спокійно натискається на другу восьму першої та третьої 

долей такта: 

 

10. С. Прокоф’єв. Уривок з симфонічної казки “Петрик і вовк” 

 
Слід відзначити, що учні, не маючи досвіду, дуже неуважно 

ставляться до педалізації в ансамблевій грі, хоча професійні вимоги до 

чистоти педалі у сумісному музикуванні не нижчі, ніж у грі соло. 

Багатошарове звучання, яке виникає під час ансамблевої гри, відточує 

слух юного музиканта, а відтак ця форма роботи є й корисною, й 

необхідною. 

Після засвоєння найпростіших видів запізнілої педалі педагог може 

ознайомити учня з така званою п р я м о ю  педаллю. Пряма, або одночасна, 

педаль буде здаватися учневі простішою і легшою. Та так воно і є 

насправді. Але розпочинати навчання з оволодіння педалізацією краще 

саме із запізнілої педалі. По-перше, піаніст у своїй практиці частіше 

звертається до запізнілої педалі, по-друге, якщо починати навчання з 

прямої педалі, в учня може сформуватися звичка опускати ногу тільки 

водночас із звуком. Цю точку зору поділяють не всі піаністи. Наприклад, 

С. Майкапар у своєму посібнику з педалізації “Двадцять педальних 

прелюдій” розміщує матеріал, починаючи з одночасної, ритмічної педалі, 

а лише потім переходить до інших її видів. Однотипна педаль у всіх 

прелюдіях збірки виписана досить ретельно від початку до кінця, що, на 

наш погляд, знижує дидактичну цінність посібника. Учневі ж достатньо 
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підказати “педальну ідею” (Н. Голубовська), й він успішно “перенесе” її 

на аналогічну музичну ситуацію. Точний же запис педалі у нотах 

позбавляє ініціативи. Крім того, учень починає засвоювати педаль зорово, 

а не через слух та свідомість, що є зовсім небажаним для нього. 

Прикладом вдалого використання прямої педалі можна вважати 

Прелюдію №1 С. Майкапара. В ній педальна ідея є досить зрозумілою – 

підкреслити важку долю такта, забарвити акорд у партії лівої руки та 

перші три звуки у правій, тому що вони поєднуються у загальне 

гармонічне звучання. Остання чверть кожного такту виконується 

штрихом, близьким до staccato без педалі, що дозволяє починати новий 

такт з прямої педалі: 
 

11. С. Майкапар. Прелюдія №1 

 
 

Безумовна сфера застосування прямої педалі – твори з чітким 

танцювальним ритмом. Використання прямої педалі у творах 

танцювального характеру має свою специфіку та розраховано на слухову 

увагу виконавця. 

Часто учні не встигають почути бас на педалі та переходять до 

акордів, які повинні (наприклад у вальсах) пов’язуватися на якийсь 

момент з басом, зливаючись у гармонію. Зняття педалі після другої долі 

такту надає вальсовій музиці витонченості, суголосності. Якщо учень не 

прихвачує бас педаллю, педагог пропонує йому пограти акомпанемент 

повільно і навіть з деякою зупинкою на басовому звуці, щоб встигнути 

його прослухати: 
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12. Е. Гріг. Вальс 

 
 

У танцювальних п’єсах вальсового характеру натискання педалі не 

завжди співпадає з першим звуком. Якщо мелодія вальсу починається з 

затакту, як у п’єсі Д. Кабалевського “Вроде вальса”, то неглибока 

запізніла педаль береться після важкої долі: 
 

13. Д. Кабалевський. Вроде вальса 

 
 

Відчути своєрідність вальсового акомпанементу, його пластику 

допомагає й ансамблева гра.  

З великим задоволенням виконують учні вальс з балету 

І. Стравінського “Петрушка” (перекладення для фортепіано у 4 руки 

І. Доброго), по черзі обмінюючись партіями. Педагог обов’язково вкаже 

на відсутність у музиці звичної для вальса плавності – увесь танець 

виконується staccato. Характер звуковидобування та педаль (на перші долі 

такту) стануть ще зрозумілішими, якщо вони дізнаються, що у балеті цей 

вальс виконують красива пустунка Балерина та дурний Арап: 
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14. І. Стравінський. Вальс 

 
З прямою педаллю слід поводитися обережно, адже вона дає чисте 

звучання у тому разі, якщо її взяттю не передують ніякі звуки. Пряма 

педаль припустима на початку п’єси, після пауз, після нот staccato. Пряму 

педаль використовують для коротких затактових басових звуків або 

форшлагів, що додаються до спільної гармонії, для швидких 

арпеджованих акордів, для забарвлення відривчастих акордів. 

Виконання п’єс танцювального характеру є більш доступним для 

розуміння дітей, ніж твори ліричного, кантиленного характеру, але навчання 

мистецтву “співу на роялі” слід починати з перших кроків юного піаніста. 

У молодших класах школи від учня не слід вимагати застосування 

педалі під час розбору, важливо лише, щоб він подолав усі фактурні 

труднощі, а інструмент звучав під пальцями красиво та різноманітно за 

динамікою. Навчившись слухати інструмент без педалі, він у подальшій 

роботі буде ставитися до неї як до фарби, яка додає звучанню яскравості 

та виразності, і не буде сприймати педаль як засіб для “завуальовування” 

недоліків гри: поганого legato, нерозбірливої артикуляції і т. ін. 

Найскладнішою частиною процесу музичного навчання є р о б о т а  

н а д  т в о р а м и  к а н т и л е н н о г о  х а р а к т е р у , яка вимагає від 

виконавця надзвичайно точного слухового контролю, оволодіння різними 

засобами звуковидобування та педалізації. 

У роботі над кантиленою педагог спрямовує слухову увагу учня на 

співвідношення мелодії та гармонії, пояснює йому як змінюється 

педалізація залежно від фактури твору в цілому та типів супроводу зокрема. 
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Розглянемо найбільш розповсюджені типи супроводу та, 

відповідно, можливі варіанти педалізації: 

1. Рух мелодії на фоні повтору того ж самого співзвуччя у партії 

супроводу: 
 

15. С. Майкапар. Прелюдія 

 
У цій прелюдії на її початку можна взяти упереджувальну педаль. 

Завчасно натиснута педаль дозволяє виконавцю видобути м’яко та ніжно 

найтихіші акорди супроводу. Це пояснюється тим, що підйом демпферів 

„полегшує вагу клавіш та дає можливість тонше розпоряджатися 

звучанням – особливо акордовим” [24, с. 33]. У момент появи мелодії 

змінювати педаль не слід, тому що це руйнує створену звукову атмосферу 

та надає небажаної ударності мелодичному голосу, який вступає. Далі 

безперервний ланцюг запізнілих педалей забарвлює поступовий рух 

мелодичної лінії. Аналогічна педалізація зустрічається у п’єсах 

“Андантіно” А. Хачатуряна, “Романс” F-dur Д. Шостаковича, 

“Невдоволення” А. Гречанінова та ін. 

2. Рух мелодії на фоні розкладених гармоній, які спираються на 

витриманий бас: 
 

16. Спендіаров. Колискова 

 
Гармонічний фон, що розмірено похитується, створює враження 

спокою, тиші. Мелодія, обгорнена обертонами басу, звучить тепло, 

нагадуючи людський голос. Педаль у даному випадку має бути запізнілою 

та сполучувальною. 
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3.  Рух мелодії на фоні витриманих акордів: 

 

17. М. М'ясковський. У дрімоті 

 
 

У цій п’єсі перед учнями стоїть вже подвійна задача: педалізація 

мелодії без гармонічної підтримки та педалізація мелодії на тлі 

витриманих акордів супроводу. Увага учня має бути зосереджена на тих 

виразних деталях, якими повна ця невеличка п’єса. Так, звуки “е”, які 

повторюються, добре звучать на одній педалі, що пов’язує та подовжує їх. 

У тактах 9 та 10 є ціла низка запізнілих педалей: 

 

18. М. М'ясковський. У дрімоті 

 
 

У наведеному прикладі слід уважно прислуховуватися до 

низхідного руху гармоній, стежити за чистотою зміни педалі, враховуючи 

особливості низького регістру. У такті 10 у басовій лінії з’являється хід 

восьмих. Щоб не було поганого звучання, слід брати неглибоку, запізнілу 

педаль після звука “cis”. Така педаль забарвить стійку гармонію та 

поєднає її з наступною. 
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4. Рух мелодій на тлі фігурацій у супроводі: 

 
 19. М. Сільванський. Пісня 

 
Педалізація цієї п’єси – досить складна виконавська задача, адже 

раніше учень не стикався із подібними “попущеннями” правил педалізації 

– виконання неакордових звуків на одній педалі. Така педалізація 

прохідних звуків не зашкодить звучанню, якщо далі відбудеться зміна 

педалі, що усуне цей “скороминущий бруд”. 

Завдяки такій педалі мелодія ллється плавно і спокійно, звучання 

стає повним і м’яким. У даній п’єсі можливі моменти п о с т у п о в о г о  

з н я т т я  п е д а л і , які вимагають від виконавця дуже гарного слухового 

контролю та чіткої диференціації звучання мелодії та акомпанементу. 

З наведених вище прикладів можна побачити, що у творах 

кантиленного характеру найбільшого значення набувають два види 

педалі: сполучувальна та запізніла. Пригадуючи уроки видатного педагога 

К.М. Ігумнова, Я. Мільштейн писав: “Основний смисл запізнілої педалі 

він вбачав у тому, що вона, у протилежність прямій педалі, не дає ніякої 

перерви на межі змін гармонії, окремих звуків та ін., а навпаки, м'яко 

витирає, шліфує ці грані, сприяє переходу одного звука в інший та у такий 

спосіб пов’язує їх. Запізніла педаль – незмінний супутник legato та 

наспівної кантилени” [54, с. 374-375]. 

Пропонуючи учневі ті або інші “педальні ідеї”, педагог повинен 

виходити як із загальних закономірностей педалізації, так і з 

психофізіологічних особливостей учня. Все це повинно служити головній 

меті: художньому усвідомленню та відтворенню музичного твору. 
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ПЕДАЛЬ У СУЧАСНІЙ МУЗИЦІ ДЛЯ ДІТЕЙ 

У музиці для юних піаністів часто зустрічаються близькі дитячому 

світосприйманню образи казок та легенд. Осяйна образність таких творів 

вимагає я с к р а в о ї  м у з и ч н о ї  м о в и , її т е м б р о в о ї  

р і з н о м а н і т н о с т і . У творах сучасних авторів звукова палітра 

незвичайно багата й оригінальна. 

Вміння “інструментувати” фортепіанну фактуру, створювати 

багатопланові звучання, знаходити для кожного голосу визначений тембр 

– велике мистецтво, яке досягається систематичною працею педагога з 

учнем.  

За допомогою яскравих порівнянь, звукових аналогій педагог може 

та повинен “пробудити” фантазію учня. Щоб порівнювати звучання будь-

якої мелодії із тембром певних інструментів, педагогу слід бути 

впевненим у знаннях та можливостях учня. Чим розвинутішою є слухова 

уява учня, тим швидше він упорається із сучасною музичною мовою, тим 

краще він відчує в ній різноманітність тембрових фарб та впевненіше 

користуватиметься педальними ефектами для їх відтворення. 

У п’єсі “Старий віолончеліст” Іокода Єсино учневі слід імітувати 

тембр віолончелі. Досягти цього можна лише за допомогою педалі, яка 

примусить рояль звучати з більшою вібрацією та насиченістю. Квінти 

вступу звучать на forte з педаллю, імітуючи настроювання інструмента 

віолончелістом: 

 

20. Іокода Єсино. Старий віолончеліст 

 
Мелодія п’єси, розташована у низькому регістрі, буде звучати 

повніше, об’ємніше, “по-віолончельному”, якщо застосувати різні засоби 

педалізації. За допомогою запізнілої та поєднувальної педалі можна 

підкреслити опорні звуки мелодичної лінії, домогтися більшої 

сполученості між звуками, подібно до тієї, яка виникає завдяки плавному 

веденню смичка.  

В епізодах з квінтами на staccato (віолончельне pizzicato) доцільно 

використовувати пряму педаль. Без педалі ці квінти звучатимуть сухо та 

невиразно: 
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21. Іокода Єсино. Старий віолончеліст 

 

Чудова, вишукана мелодія “Музичної табакерки” Томазі звучить у 

верхньому регістрі на фоні staccat’ного супроводу. Надхмарно-чарівний 

колорит п’єси викликає в уяві образ доброї феї: 
 

22. А. Томазі. Музична табакерка 

 
Втілити цю чарівність допоможе не лише ясна й чітка артикуляція, 

але й педаль, завдяки якій мелодія, охоплена завуальованим гармонічним 

фоном (staccato на piano), набуває чудової, казкової забарвленості. Вище 

ми наводили три варіанти педалізації. Варіант з тривалою педаллю під 

силу виконавцю з розвинутою технікою звуковидобування.  

Цікаві звукові ефекти містять у собі широко розташовані акорди на 

педалі. У роботі над п’єсою Канеді Бін “Спокійна ніч восени” учень осягає 

“таїни” створення звукової перспективи. Протягом кількох тактів учень 

повинен чути танучу басову квінту і по мірі її згасання зменшувати силу 

звучності акордових звуків. 
 

23. Канеді Бін. Спокійна ніч восени 
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Чарівною східною казкою може стати для учня п’єса Санкана 

“Далека принцеса”. Чудова, повна прикрас мелодія базується на 

повторних квінтах акомпанементу, завуальованих педаллю: 
 

24. Санкан. Далека принцеса 

 
Каденцієподібна побудова у Fis-dur бере у полон ніжністю та 

легкістю звучання. Цей ефект досягається завдяки поєднанню низхідних 

прозорих мелодичних фігурацій у верхньому регістрі з глибинним басом 

(квінти). П о д о в ж е н а  педаль охоплює все звучання легким серпанком: 
 

25. Санкан. Далека принцеса 

 
Вміння вести різні звукові плани особливо стає цінним при 

виконанні творів поліфонічного складу. Саме для ясного звучання 

поліфонічної фактури на фортепіано дуже важлива індивідуальна 

темброва забарвленість кожного голосу. 

У кантиленній п’єсі Б. Бартока при чіткій диференціації мелодії та 

гармонії дуже важливо чути їх звукове злиття “по вертикалі” та 

підтримувати педаллю інтонаційні “точки”: 
 

26. Б. Барток. П’єса 
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Ладова забарвленість п’єс Б. Бартока, нетрадиційна та оригінальна 

гармонізація своєрідних колористичних мелодій роблять їх чудовою 

школою розвитку техніки педалізації. Залишаючи простір для 

звукотворчості, Барток проставляє педаль лише у найбільш важливих 

місцях, покладаючись у решті випадків на смак та фантазію виконавця. 

Неоціненний внесок у скарбницю дитячої фортепіанної літератури 

зробили сучасні українські композитори: І. Шамо, М. Степаненко, 

В. Сільвестров, В. Бібік, Ж. Колодуб, В. Золотухін, В. Птушкін, 

М. Кармінський, Л. Шукайло та ін. (список далеко не повний). 

Приваблюючою стороною їх творчості є інтонаційна близкість до 

українського народного мелосу, яскрава образність, майстерне викладення 

музичного матеріалу, різноманітна звукова палітра, оригінальні засоби 

педалізації. 

У рамках даного розділу слід зупинитися на творчості Людмили 

Шукайло2. Як і більшість композиторів, що пишуть для дітей, Л. Шукайло 

віддає перевагу п р о г р а м н і й  м у з и ц і , яка найбільш близька дитячому 

світосприйманню та дитячій уяві. 

У творах Л. Шукайло педаль є “співтворцем” музичного образу. 

Композитор вводить педальні прийоми дуже майстерно та пов’язує їх із 

ступенем складності твору. 

Формування педальних навичок відбувається успішніше, якщо у 

п’єсі використовується один, два варіанти педалі. У цьому відношенні 

дуже корисна п’єса “Ляльки танцюють”. 

Легка п р я м а  педаль допомагає учневі відчути ритм вальса, його 

вишуканість та невимушеність. На початку п’єси перший ударний такт 

виконується з педаллю, другий – безударний, – без педалі: 
 

27. Л. Шукайло. Ляльки танцюють 

 

                                                           
2 Л. Шукайло – автор п’єс, які були обов’язковими на І-му, ІІ-му, ІІІ-му конкурсах 

піаністів Володимира Крайнєва у Харкові 
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Прелюдія C-dur, імітуюча перегуки великих та малих дзвонів, являє 

певну складність для маленького виконавця у плані звуковидобування, 

координації рук та педалізації. 

Святковий характер крайніх розділів підкреслюється дзвонними 

звучаннями, які досягаються сміливими опусканнями рук на клавіатуру та 

об’ємною гармонічною педаллю. 

Розмірено-спокійні рухи музики дозволяють добре контролювати 

слухом зміни педалі, відчувати красу динамічної педалі (crescendo у 

першій фразі на підйомі до верхівки): 
 

28. Л. Шукайло. Ляльки танцюють 

 
У середньому розділі прелюдії яскравий підхід до заключного 

розділу допускає п е д а л ь н і  н а ш а р у в а н н я  г а р м о н і й : 
 

29. Л. Шукайло. Ляльки танцюють 

 
Світлом та теплом зігріта п’єса “Спогад”. Мелодія широкого 

дихання, яка охоплена гармонічною педаллю, висвічується з різних боків. 

На початку п’єси її обриси дещо приховані, а у момент кульмінації вона 

змінюється та набуває яскравого звукового образу. 

Виконуючи з педаллю цю та подібні до неї п’єси, учень повинен 

навчитися чути виразне інтонування мелодичної та гармонічної ліній 

(див. приклади 30, 31): 
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30. Л. Шукайло. Спогад 

 
 

31. Л. Шукайло. Спогад 

 
Знайомство учня з сюїтою “Цирк”, яка складається з шести номерів 

(“Марш”, “Акробати-наїзники”, “Дресирування голубів”, “Слон танцює”, 

“Жонглер”, “Клоуни”), значно розширює його уявлення про можливості 

фортепіанної педалі. 

У п’єсі “Марш” використані три функції педалі: р и т м і ч н а  

(див. приклад 32), д и н а м і ч н а  (див. приклад 33) та к о л о р и с т и ч н а  

(див. приклад 34): 
 

32. Л. Шукайло. Марш 
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33. Л. Шукайло. Марш 

 
 

34. Л. Шукайло. Марш 

 
У п’єсі “Акробати-наїзники” смілива педаль допомагає 

накопичувати силу звука на crescendo , тобто виконує динамічну функцію: 
 

35. Л. Шукайло. Акробати-наїзники 

 
Динамічне згасання звучності у кінці п’єси виконується чутливими 

пальцями виконавця та забарвлюється педальними нашаруваннями 

домінантової та субдомінантової гармоній:\ 
 

36. Л. Шукайло. Акробати-наїзники 
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Віртуозна п’єса “Жонглер” ставить перед виконавцями серйозні 

задачі: оволодіння технікою martellato, яка вимагає особливої якості 

доторкування до клавіатури, використання різних засобів педалізації, у 

тому числі і динаміки. Музика п’єси здатна захопити учня настільки, що 

він може відчути себе чарівником-віртуозом фортепіанної гри : 
 

37. Л. Шукайло. Жонглер 

 
Оригінальною сучасною мовою написано цикл “Багателі” (15 п'єс), 

де кожна п'єса – невеличка жанрова замальовка зі своїм настроєм та 

колоритом. 

У Багателі №6 виразність образної сфери пов'язана з грою змінних 

акцентів у мелодії, яка побудована у вигляді розкладених септакордів з 

постійним педальним фоном. П е д а л ь , яка утримується незмінною в і д  

п о ч а т к у  д о  к і н ц я  п ' є с и  (б е з з м і н н а ) у поєднанні з тонким 

інтонуванням народжує відчуття світлого суму: 
 

38. Л. Шукайло. Багатель № 6 

 
 

У Багателі №12 педаль створює цікавий фонічний ефект, постійно 

огортаючи мелодію, яка імітує перегуки далеких дзвонів: 
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39. Л. Шукайло.  Багатель № 12 

 
Слід відзначити, що багато композиторів досить ретельно 

виписують педаль у своїх творах, піклуючись про достовірність 

інтерпретації. Але авторські педальні ідеї не можна сприймати 

догматично, відмовляючись від власної творчої ініціативи. Згодом, 

проникаючи у музичний образ твору, виконавець, відповідно до своїх 

особистих уявлень, знайде нові нюанси інтонування, темпо-ритму та 

педалі. 

Таким чином, на прикладі яскравих жанрових п'єс учень 

знайомиться з можливими функціями педалі: ритмічною, динамічною, 

колористичною, гармонічною. 

 

Контрольні питання 
1. У якій формі проходять перші уроки музики? 

2. Які форми музикування використовуються у процесі навчання? 

3. Яким є попереджувальний етап засвоєння способів педалізації? 

4. Якою є послідовність засвоєння способів педалізації у 

художніх творах? 

5. Які функції виконує педаль у музиці для дітей? 
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ПЕДАЛЬ У ТВОРАХ ПОЛІФОНІЧНОГО СКЛАДУ 

Поліфонічна музика є основою розвитку слухових здібностей учнів 

та школою звукової майстерності. 
Серед авторів поліфонічного жанру неначе колос височить постать 

Й. С. Баха (1685-1750), творче надбання якого представлено творами 

високого духовного змісту, переживань. Досконала техніка поліфонічного 

письма дозволила Баху створити й такі клавірні твори, де інструктивні та 

художні задачі поєднані з метою досягнення спільної цілі, що робить їх 

неоціненними у музичній педагогіці. Дійсно, розташовані за принципом 

зростання ступеня складності, твори Баха від “Клавірної книжечки 

Вільгельма Фрідемана“ та “Нотного зошита Анни Магдалени Бах” і 

зошитів “Klavirübunden” до “Мистецтва фуги”, можуть скласти, на думку 

Н. Кашкадамової, п е р ш у  с и с т е м а т и ч н у  ш к о л у  

п е д а г о г і ч н о г о  р е п е р т у а р у  для навчання на клавірі [39]. 

Твори Баха стали школою поліфонічної майстерності і для 

піаністів, невичерпним джерелом думок та ідей для сучасних 

інтерпретаторів бахівської музики. 

У підході до інтерпретації бахівських творів сучасний виконавець 

перш за все враховує той факт, що призначались вони для інструментів 

(клавесина, клавікорда), в яких демпферна система була відсутня. Але це 

не означає, що сучасний виконавець-піаніст повинен відмовитися від 

застосування педалі. Навпаки, акустичні та механічні особливості 

фортепіано є такими, що використання правої та лівої педалі позитивно 

позначаються на художньому виконанні бахівських творів, тим більше, 

що у них часом можна почути оркестрові soli та tutti, пишні органні 

звучання, вокалізовані мелодії, які вимагають динамічної та тембрової 

різноманітності. 

Однак, в історії виконавства протягом тривалого часу не було 

спільної думки щодо питання педалізації клавірних поліфонічних творів. 

Частина музикантів категорично заперечувала можливість використання 

педалі у поліфонічних клавірних творах, мотивуючи це відсутністю 

демпферної педалі у інструментах тієї пори. Інші під певним впливом 

романтиків, вважали педалізацію необхідною умовою виконання  

поліфонічної музики, посилаючись на те, що сучасне фортепіано втратило 

ніжність та делікатність звучання клавікорда і регістрову контрастність 

клавесина. 

У теперішній час музиканти у цьому питанні дійшли згоди: якщо 

звук фортепіано дещо сухий, то використання педалі у клавірних 

поліфонічних творах є художньо виправданим, головне, аби педаль не 

перекручувала лінеарного розгортання поліфонічної музики. Окрім цього, 
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у педалізації творів багатоголосного складу слід враховувати особливості 

д и н а м і к и , а р т и к у л я ц і ї , т е м п о - р и т м і к и , ф а к т у р и , а також 

акустики залу. 

Бах використовував три позначення динаміки: forte, piano, дуже 

рідко pianissimo. Ці позначення зустрічаються лише в окремих творах 

(Італійський концерт, Французька увертюра, Прелюдія та фуга gis-moll з 

другого тому ДТК). У клавірній музиці позначення forte-piano означали 

здебільшого виконання на різних мануалах (нижній – повнозвучний, 

верхній – тихий), аніж контрастне співставлення звучностей. 

Значних динамічних контрастів на клавесині та клавікорді взагалі 

не можна було досягти, зважаючи на їхню невелику звучність. Тому 

контрастність мала скоріше регістровий характер.  

Досліджуючи характер динаміки у бахівських творах, А. Швейцер 

у монографії “Йоганн Себастіан Бах” [70] дійшов дуже важливих 

висновків, якими керуються сучасні піаністи та дослідники:  

– градації звучностей у Баха обмежуються рамками монолітних 

періодів, які чітко відокремлюються один від одного без поступових 

переходів; 

– музика Баха архітектонічна, і епізоди контрастної динаміки в 

ній обумовлені планом побудови твору, а при їх визначенні найвірніше 

орієнтуватися на гармонічні каданси та розвиток поліфонії; 

– в поліфонічній тканині усі голоси є рівноправними, не слід 

жертвувати контрапунктом задля виділення теми; 

– музиці Баха притаманна подвійність динамічного плану – поряд 

з архітектонічною динамікою великих ліній тут існують динамізовані 

відтінки, що одухотворяють ці лінії, такі відтінки пов'язані з інтонуванням 

мелодії. 

Аналізуючи динамічні відтінки в клавірних творах Баха, І. Браудо 

[11] умовно розподілив їх на два типи: інструментальні та мелодичні. 
На сучасних роялях і н с т р у м е н т а л ь н і  т е м б р и  асоціюються 

із звучанням органних та клавесинних регістрів що відтворюються з а  

д о п о м о г о ю  п е д а л і , яка надає звучанню насиченого, барвистого 

відтінку. 
В и к о н а н н я  м е л о д и ч н и х  л і н і й  не повинно бути 

безколірним та невиразним, воно м а є  б у т и  о ж и в л е н о  а к ц е н т а м и  

і н т о н а ц і й н и х  т о ч е к , а р т и к у л я ц і є ю , м і к р о д и н а м і к о ю . 
Забарвлення педаллю мелодичних ліній – справа делікатна, вона 

потребує від виконавця підсиленого слухового контролю, застосування 

неповної педалі (неглибоке натискання лапки педалі). 
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Застосування повної і неповної педалі у творах Баха диктується 

сукупністю всіх засобів виразності, “альфою та омегою” яких, безумовно, 

виступає артикуляція. Тому головним завданням піаніста є пошук тих 

прийомів звуковидобування, які  якомога краще відтворюють характер 

клавесинного звучання. 
Мистецтво артикулювання клавірних творів вимагає розвитку 

зв'язного та відокремленого звуковедення, тобто виконання на legato, non 

legato, staccato. 
На відміну від фортепіано з його демпферною системою, на 

клавесині всі види артикуляції залежали від мануального прийому: 

зв'язна, наспівна гра на legato досягалась завдяки утриманню пальцями 

клавіші на повний час тривалості ноти (при відпусканні пальця звук 

відразу ж згасав), роздільне, staccat'не вимовляння потребувало швидкого 

відпускання клавіші пальцем (на клавесині staccato не було таким 

гострим, як на фортепіано, а скоріше нагадувало маркатоване non legato). 
Відомо, що у бахівську добу перевага віддавалась зв'язній, 

наспівній грі, але це ні в якому разі не означало, що музична мова повинна 

розвиватися монотонно і однообразно, спираючись на використання лише 

одного виду артикуляції і виключаючи інші способи виразності – 

фразировку, інтонування, темпо-ритм. 
Дослідники А. Швейцер, І. Браудо, П. Бадура-Скода, В. Ландовська 

дійшли спільного висновку з приводу артикулювання бахівських 

мелодичних ліній, якого придержуються сучасні інтерпретатори: “... 

плавні поступеневі ходи в мелодіях Баха треба в'язати легато, а мелодійні 

скоки на широкі інтервали грати незв'язано. При ході на великий інтервал 

між його крайніми звуками виникає напруження, переконливе 

виконавське виявлення якого вимагає саме нелегатного інтонування. 

Артикуляційний розрив, підкреслюючи динаміку мелодійної лінії, 

служить в ній для логічного (фразувального) зв'язку, і це – характерна 

риса виконання саме бахівських поліфонічних творів” [39, с. 138]. 
Якість артикуляції знаходиться у прямій залежності від темпу. Іноді 

вибір виконавцем надто швидкого темпу робить музичну мову 

нерозбірливою, невиразною. Від цієї “недуги” звичайно страждають 

недосвідчені виконавці. Чим досвідченіше піаніст, тим менше він 

захоплюється надмірними темпами, тим більше він приділяє уваги істотній 

гнучкості розгортання звукового процесу, озвученню та прослуховуванню 

рівноправних голосів багатоголосної бахівської фактури. 
Орієнтирами для винайдення вірного темпу в бахівських творах є 

жанрові характеристики, а також самий нотний текст. За розміром такту 

можна визначити приналежність музики до того чи іншого танцювального 
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жанру. Якщо нотний текст записаний дрібними тривалостями, то це 

скоріше за все свідчить про рухливий характер музики. 
Ц і  н а й в а ж л и в і ш і  п о л о ж е н н я  в і д н о с н о  

а р т и к у л я ц і ї ,  т е м п а ,  д и н а м і к и  в р а х о в у ю т ь с я  с у ч а с н и м и  

в и к о н а в ц я м и  п р и  п е д а л і з а ц і ї  б а х і в с ь к и х  т в о р і в  т а  

т в о р і в  і н ш и х  п о л і ф о н і с т і в . Педаль дає гарний художній 

результат, якщо вона не порушує конструкції музичної мови, її 

артикулятивних особливостей, співвідноситься із загальним характером 

руху. 
Мистецтво педалізації поліфонічної музики опановують поступово. 

У молодших класах школи поліфонічні твори рекомендується грати без 

педалі, аби виробити точність виконання штрихів. Задля цього учневі 

пропонуються двоголосні твори, що містять контрастні штрихи, 

наприклад, legato та staccato. Твори Баха для юних музикантів, наприклад, 

розвивають в учнів вміння чути в одночасному звучанні декілька 

самостійних голосів і виконувати їх із різною “інструментовкою”. 

Здібного учня можна з раннього віку навчити користуватися н е п о в н о ю  

п е д а л л ю , яка у складних творах Баха буде мати широке застосування. 
У Полонезі g-moll Баха з “Нотного зошита А.-М. Бах” бажано взяти 

неглибоку п р я м у  педаль на третій долі та підкреслити нею характерну 

ознаку танцю: 
 

40. Й.С. Бах. Полонез 

 
 

Маленькі прелюдії та фуги Баха звичайно виконуються без педалі. 

Благозвуччя гармонічного порядку не повинні “схиляти” учня до 

застосування повної педалі та порушувати цим артикулятивно-виразний 

момент музики. Важко навіть уявити собі, якою мірою повна гармонічна 

педаль може викривити художній задум прелюдій C-dur, c-moll, e-moll,  

B-dur та ін.  
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Наведемо приклад з Прелюдії e-moll з “поганою” педаллю та 

продемонструємо, як вона може викривити мотивну будову музики: 
 

41. Й.С. Бах. Маленька прелюдія 

 
У Прелюдії c-moll також є спокуса застосувати повну гармонічну 

педаль, тому що вона дає благозвучний ефект. Але, така педаль зітре 

диференційованість шістнадцятих та огорне їх обертонами. Опорний бас – 

це свого роду “пальцьова” педаль, його витримують одну чверть, щоб 

реальна пауза, що йде слідом, підкреслила ритмічне пульсування музики. 

Якщо пальцьова артикуляція учня на гарному рівні, можна застосувати 

для пом'якшення баса неглибоку п р я м у  п е д а л ь : 
 

42. Й.С. Бах. Маленька прелюдія 

 
У прелюдіях, які закінчуються святковими кадансами, реально 

зафарбувати педаллю заключні акорди. 
У інвенціях Баха спокійного характеру педаль можлива, проте вона 

не повинна затінювати прозорість поліфонічної фактури. Рухливі інвенції, 

викладені тріолями або шістнадцятими, потребують мінімуму педалі 

(досить іноді підкреслити деякі опорні моменти). 
Поліфонічний репертуар молодших класів, звичайно, не 

обмежується проходженням лише творів Баха. Програма містить у собі 

твори й інших поліфоністів. 
У сюїтах і партитах, які складаються з танцювальних форм, 

педаллю можна користуватися вільніше, ніж у фугах та інвенціях. Педаль 

все ж не повинна бути завбільшою, ніж треба. Добре підкреслити прямою 

педаллю штрих, ритмічний малюнок (див. приклади 43, 44): 
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43. Г. Гендель. Менует 

 
 

44. Г. Гендель. Фугета (Сюїта №4) 

 
Після засвоєння початкової школи поліфонічної майстерності, учні 

підготовлені до виконавського прочитання прелюдій та фуг з “Добре 

темперованого клавіру” (ДТК) Баха. Складна композиційна будова 

прелюдій та фуг, вишукане, суворе поліфонічне письмо, розмаїття 

ритмічних та мелодичних конструкцій, нарешті, широкий діапазон 

регістрових та динамічних звучань вимагають від учня розвиненого 

виконавського мислення та особливої якості піанізма. До останнього слід 

віднести й педалізацію, яка, як відомо, у складних поліфонічних творах з 

важкістю піддається фіксуванню та розрахована на розвинений смак і 

знання виконавцем основних “заповідей”, одна з яких вимагає: “не роби 

шкоди”, тобто, застосовуй різні види педалі, але тільки там, де вона 

художньо виправдана та служить більшій ясності і виразності 

голосоведення. Педаль у прелюдіях та фугах не є барвистим, колоритним 

засобом, вона підкреслює яку-небудь певну гармонію, ритмічну фігуру, 

виконує роль “недостатнього пальця”, тобто сприяє досягненню legato 

(“нечутна” педаль), підтримує напруження у момент кульмінації. 
З а с т о с у в а н н я  л і в о ї  п е д а л і  у прелюдіях та фугах Баха 

також дає високохудожні результати. За її допомогою досягається яскрава 

регістрова та динамічна контрастність, схожа на ту, яка властива 

клавесинові. Важливо, щоб вживання лівої педалі завжди було художньо 

виправданим та виконавець користувався нею не тільки для знаходження 

глибокого pianissimo, але й для передачі різних відтінків більш 

наповненого звучання на mf та mp. 
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Педагог, працюючи над прелюдіями та фугами, які називають 

натхненними поліфонічними поемами для клавіра, звертає увагу учня на 

їх композиційну єдність (одні побудовані за принципом контрасту, інші – 

схожості або доповнення), на дивну єдність всіх елементів фактури, на 

характер звуковидобування та промовляння. 
Особливої вокально-мовної виразності вимагають такі прелюдії, як 

C-dur, e-moll, es-moll, f-moll, Fis-dur з І тому ДТК, fis-moll – з ІІ тому. Нам 

важко уявити собі їх виконання без педалі. Прелюдія C-dur з І тому ДТК 

протягом всього виконання звучить з педаллю, яка по суті виписана 

(почута) самим композитором: утримання пальцями двох нижчих звуків 

кожної гармонічної фігурації: 
 

45. Й.С. Бах. Прелюдія C-dur (І т. ДТК) 

 
 

Щоб викликати асоціацію з грою на клавесині, виконавець повинен 

вміти користуватися різними ступенями глибини натискання педалі. 

Графічний засіб позначення, на жаль, вказує лише місце вживання педалі. 
У Прелюдії fis-moll (ІІ том ДТК) виникає необхідність 

використовувати н е г л и б о к у  з а п і з н і л у  п е д а л ь , що вимагає певної 

долі майстерності. Зрозуміло, що через часту зміну педалі не повинно 

страждати голосоведення та ясність мелодичних фігурацій: 
 

46. Й.С. Бах. Прелюдія fis-moll (ІІ т. ДТК)  

 
Індивідуальний підхід педагога до учня відбивається у 

запропонованому варіанті педалі. Чим обдарованіший учень, тим сміливіше 

будуть педальні ідеї педагога та суворіше контроль за якістю їх виконання. 
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У світлій, пасторальній Прелюдії Fis-dur (І том ДТК) ланцюжки 

запізнілих педалей роблять більш вологим звучанням виникаючих “по 

вертикалі  стійких співзвуч, чудових у своїх спадаючих та висхідних рухах: 
 

47. Й.С. Бах. Прелюдія Fis-dur (І т. ДТК) 

 
Особливої значущості надає короткочасна педаль віддаленим 

басам, які проводять поступовий рух у побудові секвенційного плану: 
 

48. Й.С. Бах. Прелюдія Н-dur (І т. ДТК) 

 
Іноді пряма (одночасна) педаль дає необхідний виконавський 

імпульс. У Прелюдії As-dur (І том ДТК) пряма педаль на першій долі такту 

надає акорду піднесено-святкового настрою, властивого початку полонеза: 
 

49. Й.С. Бах. Прелюдія As-dur (І т. ДТК) 

 
Пишності та імпровізаційності надає права педаль звучанню 

арпеджованих акордів, а якщо у мелодичний голос арпеджованого акорду 

вплітається мордент, то необхідно слідкувати за тим, щоб звучання 

основної гармонії не було “заплямоване” допоміжними звуками мордента: 
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50. Й.С. Бах. Прелюдія c-moll (І т. ДТК) 

 
У “Добре темперованому клавірі” Баха зустрічаються прелюдії 

суто органного характеру, які чудово звучать на сучасному роялі, завдяки 

його міцним звуковим ресурсам та повні педалі: 
 

51. Й.С. Бах. Прелюдія B-dur (І т. ДТК) 

 
Глибока педаль у поєднанні з об'ємним акордовим звучанням може 

підтримувати динамічну напругу в момент кульмінації: 
 

52. Й.С. Бах. Прелюдія b-moll (І т. ДТК) 

 
Якщо у прелюдіях спокійного характеру педаль застосовується 

досить часто, то у рухливих (Cis-dur, d-moll, G-dur, B-dur з І тому ДТК), 
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побудованих за принципом гармонічних та мелодичних фігурацій її частка 

вельми мала, тому що вірогідність “затемнення” рельєфа мелодичного 

малюнка, його артикулятивної будови є дуже високою: 
 

53. Й.С. Бах. Прелюдія G-dur (І т. ДТК) 

 
Характер педалізації фуг, незважаючи на деяку схожість з 

прелюдіями, відрізняється значною мірою різноманітністю. Складне 

поліфонічне письмо, яке містить у собі оригінальні ритмо-мелодичні та 

артикулятивні формули, зобов'язує виконавця чутливо та вдумливо 

ставитися до педалі. 
Активні, вольові, рухливі фуги (E-dur, e-moll – І том, C-dur, cis-

moll, d-moll, G-dur, H-dur – ІІ том ДТК) педалі не потребують. Але фуги 

філософського, урочисто-піднесеного, ліричного характеру (C-dur, cis-

moll, es-moll, fis-moll, b-moll – І том, D-dur, Es-dur, E-dur, fis-moll – ІІ том 

ДТК) набувають повноцінного звучання завдяки педалі, але педалі 

економної, яка не порушує ясність голосоведення. 
Звучання теми у збільшенні у фузі dis-moll набуває повноти тону 

завдяки легкій зв'язуючій педалі: 
 

54. Й.С. Бах. Фуга dis-moll (І т. ДТК) 

 
Глибока педаль доречна у побудові органного типу, коли звучання 

вимагає об'ємності, яскравості у поєднанні з чітким вимовлянням: 
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55. Й.С. Бах. Фуга D-dur (І т. ДТК) 

 
Особливо обережно слід користуватися педаллю, а в окремих 

випадках буває корисно зовсім відмовитися від неї, у побудовах з щільно 

розташованими голосами. Інша річ, коли між голосами існує дистанція, 

яка дорівнює одній-двом октавам. 
У Фузі f-moll (І том ДТК) тема звучить у малій октаві, а протискладення 

– у другій, що дозволяє користуватися більш сміливою педаллю, яка поєднує 

між собою звуки теми та надає ним тембрової забарвленості: 
 

56. Й.С. Бах. Фуга f-moll (І т. ДТК) 

 
Стрети, що завершують фуги, часто пов'язані зі збільшенням маси 

звучання, ускладненням поліфонічної фактури. Вибір варіанта педалі 

диктується педальною чутливістю виконавця, його асоціативним мисленням. 
У фузі a-moll для більшої гучності можна використати часту 

підміну педалі: 
 

57. Й.С. Бах. Фуга a-moll (І т. ДТК) 
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До цього часу ми говорили про економну педаль у поліфонічних 

творах, написаних для клавесина. Інша справа – п е д а л і з а ц і я  

п о л і ф о н і ч н и х  т в о р і в , написаних д л я  ф о р т е п і а н о . 
Композитори широко використовували можливості сучасного 

роялю, який має величезний діапазон звучання, тембрально-барвисту 

виразність та, нарешті, педаль, яка змінила уявлення про фактуру, що 

звучить. 
Віднині педаль стає невід'ємною часткою поліфонічної фактури та 

виконує не лише “службову”, але й колористичну роль. 
Показовими в цьому плані є Прелюдія та фугета ор. 37 e-moll 

С. Майкапара, стиль викладення яких відзначається агогічною свободою, 

різноманітністю динаміки, колористичністю педалі. 
Мелодична лінія прелюдії починає своє сходження з низького 

регістру. Її тембральна забарвленість змінюється завдяки педалі: 
 

58. С. Майкапар. Прелюдія e-moll 

 
Фактура фугети зіткана з тріолей та вказує на схожість із жигою. 

Педаль у ній економна, підкреслює ритмічне пульсування теми: 
 

59. С. Майкапар. Фугета e-moll   

 
Глибинні баси, витримані на педалі, часто служать “фундаментом” 

заключних стрімких побудов, сприяють збільшенню маси звучання, 

необхідної на завершуючому етапі розвитку фуги (див. приклади 60, 61): 
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60. А. Гольденвейзер. Фугета B-dur 

 
 

61.М. Глінка. Фуга Es-dur 

 
Розвитку поліфонічного слуху та педальній майстерності можуть 

служити програмні “Прелюдії і фуги” Д. Кабалевського. Назви кожної з 

прелюдій та фуг викличуть у юного музиканта живі, зрозумілі йому 

асоціації. У Прелюдії №3 “Вечірня пісня за рікою” цікаво викладено 

епізод, де мелодія рухається у середніх голосах паралельно, а крайні 

голоси створюють гармонію спокою та тиші: 
 

62. Д. Кабалевський. Прелюдія № 3 

 
Тут педаль не порушує прозорості голосоведення, зовсім не 

“затьмарює” провідні голоси, а надає звучанню об'ємності, допомагає 

створити звукову перспективу. 
Щоб краще передати два фактурні плани, учень повинен знайти 

потрібний засіб звуковидобування. 
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У фузі учню слід прислухатися до ясності та виразності 

голосоведення та застосовувати педаль у тих місцях, де вона просто 

необхідна, наприклад, під час руху голосів на фоні органного пункта: 
 

63. Д. Кабалевський. Фуга №3 

 
Такого роду фуги наближають учнів до виконання обробок та 

перекладів органних поліфонічних творів, у яких відкривається широкий 

простір для використання педалі: від легкої зв'язуючої до глибокої, 

гармонічно наповненої. 
Складними педальними прийомами насичені п е р е к л а д и  

о р г а н н и х  п р е л ю д і й  С. Франка, майстерно зроблені І. Браудо 

(С. Франк. Вибрані дитячі п'єси . – М.: Музгиз, 1963.). 
У одному з епізодів органної прелюдії D-dur педаллю 

“охоплюється” остання октава такту, яка стає органним басом для 

наступного такту, що звучить у верхньому регістрі. Таке співставлення 

регістрів у точності відповідає органному звучанню: 
 

64. С. Франк. Прелюдія D-dur 
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У прелюдії є побудова, де використовуються різні види педалі: 

пряма, зв'язуюча, довга: 
 

65. С.Франк. Прелюдія D-dur 

 
 

У перших трьох тактах прикладу 65 використовується 2 види 

педалі: трохи запізніла та коротка, яка підкреслює яскравість акордів та 

реальність пауз, у четвертому такті – легка зв'язуюча на кожній чверті. 

П'ятий, шостий та сьомий такти виконуються на глибокій педалі, завдяки 

якій баси звучать міцно, гулко (звучання обертонів посилюється за 

рахунок резонансу відкритих струн). У восьмому такті у басу з'являється 

довгий форшлаг – основа багатозвучного акорду. Подібні форшлаги 

зустрічаємо у кінці прелюдії: 
 

66. С. Франк. Прелюдія D-dur 

 
Виконання довгих форшлагів з педаллю являють собою досить 

велику технічну складність для учнів . Слід засвоїти виконання цих 

форшлагів з визначеним упором на басовий звук, у протилежність 

звичайному прагненню учнів спиратися на акорд, що позбавляє гармонію 

басової основи. Педаль у таких випадках повинна обов'язково братися з 

басом форшлагу. Якщо в учня спочатку не виходить цей прийом, можна 

повчити форшлаг у спокійному темпі та навіть з невеличкою зупинкою на 

басовому звуці. 
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Виконуючи органні твори на фортепіано, іноді доводиться 

звертатися до н а п і в п е д а л і , особливо у тих випадках, коли на фоні 

витриманого басу звучать великі мелодичні побудови: напівпедаль 

“підчищає” звучання верхнього або середнього регістрів та не дає 

ущухнути гулкому басу – миттєве доторкання демпферів до струн встигає 

загасити лише звуки верхнього регістру, басова струна свого коливання не 

зупиняє, але бас звучить далі трохи тихіше: 
 

67. Букстехуде-Прокоф'єв. Органна прелюдія і фуга d-moll 

 
 

Взагалі, прийом напівпедалі – це досить складний та важкий 

виконавський момент, який вимагає особливого слухового контролю та 

володіння технікою педалізації. Особливо важкою є напівпедаль, коли 

мелодична лінія викладається у низькому регістрі на фоні органного 

пункту: 
 

68. Бах-Ліст. Органна прелюдія a-moll 
 

 
 

Із ускладненням поліфонічної фактури комбінації педальних 

прийомів у виконавця збільшуються. Систематизувати їх раз і назавжди 

неможливо. Виконуючи поліфонічні твори, піаніст повинен покладатися 

на власний інтелект, розвинений поліфонічний слух, музичну інтуїцію. 
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Контрольні запитання 

 
1. Які точки зору існують стосовно використання педалі у 

поліфонічній клавірній музиці? 
2. Чим повинен керуватися піаніст щодо вибору способів 

педалізації у поліфонічній музиці? 
3. Яке призначення мають твори Баха у професійній підготовці 

учня-піаніста? 
4. Яким є характер динаміки у творах Баха? 
5. Які особливості поліфонічного письма впливають на характер 

педалізації? 
6. Які види педалі використовуються у клавірній поліфонічній 

музиці? 
7. Які види педалі використовуються у фортепіанній 

поліфонічній музиці? 
8. Які види педалі використовуються у фортепіанних 

перекладеннях органної поліфонічної музики? 
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ПЕДАЛЬ У КЛАВЕСИННІЙ МУЗИЦІ XVIII ст. 

Старовинна клавесинна музика є однією із складових навчально-

педагогічного репертуару. Вона є необхідною для всебічного музичного 

розвитку майбутнього піаніста, адже дозволяє розширити діапазон його 

слухових уявлень, засвоїти складні, дуже різноманітні технічні прийоми, а 

також пізнати особливості педалізації.  
До програми учнів найчастіше включаються твори італійських та 

французьких композиторів першої половини XVIII ст.: Д. Скарлатті, 

Д. Чимароза, Ж. Дандріє, Л. Дакена, Ф. Куперена, Ж. Рамо. Значно рідше 

виконуються твори Ф. Дуранте, Б. Марчелло, а також композиторів 

XVII ст. – Ж. Шамбоньєра, Л. Куперена тощо. Пояснити це явище можна 

тим, що в першій половині XVIII ст. клавесинна музика досягла 

найвищого ступеня свого художнього розвитку, особливо у творчості 

Д. Скарлатті, і наблизилась за багатьма своїми стилістичними ознаками до 

нового гомофонно-гармонічного стилю. 
Перехід до цього стилю спричинив народження нових музичних 

форм. На заміну улюбленим жанрам поліфоністів – прелюдіям та фугам, 

сюїтам, партитам, фантазіям та капричіо – прийшли самостійні розгорнуті 

п'єси, різні за характером. Типові для поліфонічних сюїт протиставлення 

контрастних танцювальних жанрів поступово призвели до зародження 

сонатної форми, відмінними рисами якої стали зіткнення та розвиток 

кількох образних сфер. 
Зміни форми та образної сфери викликали до життя нові засоби 

музичної виразності. Музична мова стала більш тонкою, фактура – 

прозорою, функції мелодії та гармонічного супроводу чітко відокремилися. 
Жанр сонати набув у клавесиністів нового музично-художнього 

втілення. Образно-тематичний матеріла сонат увібрав в себе характерні риси 

відомих та популярних у той час танцювальних і поліфонічних жанрів. 
Невеликі масштаби сонат покривалися чіткістю композиційної 

структури, виразною значущістю мелодичних, гармонічних моментів, 

ритмічною, артикулятивною, відсутніми раніше технічними формулами. 
На перший погляд музика клавесиністів проста, її можна вільно та 

легко “читати з листа”. У дійсності вона містить великі виконавські 

труднощі, вимагає гарного володіння багатьма видами техніки. 
Виконавство клавесинних творів на фортепіано являє собою суттєву 

складність навіть для зрілого музиканта, перш за все тому, що звук 

сучасного рояля дуже відрізняється від клавесину. Але під пальцями гарних 

виконавців ці твори можуть чудово звучати, слід лише знайти прийоми 

звуковидобування, які б найкраще втілювали художню ідею твору. 
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Звучання клавесину, через відсутність демпферів, було дещо 

різкуватим, що свідчить на користь застосування педалі. Поєднання легкої 

педалі із загостреним звуковидобуванням, безумовно, створює гарний 

акустичний ефект. 
Учні молодших класів ще не можуть домогтися блискучих 

результатів у виконанні творів клавесиністів, тому що їх виконавська 

техніка ще недосконала. Вони помірковано застосовують педаль, лише 

для підкреслення опорних інтонацій, відокремлених штрихів, змін 

регістрів. 
Проте, залучати учнів до вивчення клавесинної музики, яка є 

значним шаром музичної культури, необхідно, адже вона виконує 

і художню, і інструктивну роль, підготовлюючи юних музикантів до 

виконання класичних фортепіанних творів. 
Програми юних піаністів можуть бути збагачені творами 

Д. Чимарози (1749-1801), що позначені чудовою музикальністю та 

простотою викладення (за рідким винятком). Д. Чимароза, як 

і Д. Скарлатті, працював у жанрі клавесинної сонати. Він створив 32 

сонати для чембало (див. Д. Чимароза. Избранные сонаты / Під 

ред. Л. Лукомського. – М.: Музыка, 1964 ).  
Музика сонат Чимарози відрізняється великою доступністю 

музичної мови, пронизаної народно-пісенними інтонаціями (що є таким 

природним для композитора, який присвятив себе оперній творчості), 

танцювальними ритмами (соната-сициліана, соната-alla francese, тобто у 

характері контрдансу). Прийоми фактурного викладення є типовими для 

клавесинної музики: широке використання інструментальних штрихів 

і контрастної артикуляції, подрібнена структура фразування та ясний 

тематизм, помірна сила звучності та динаміка “луни”. 
Педагог повинен застерегти учня від формального виконання усіх 

елементів фактури, зробити все можливе, щоб учневі розкрилася їхня 

краса та художнє призначення. 
Виконання сонат Чимарози підводить учнів до розуміння основних 

принципів педалізації клавесинних творів. Вибір педальних прийомів буде 

залежати від музичної “конструкції” сонат і характеру руху. 
Більша частина сонат Чимарози написана у темпі Allegro і має 

світлий, життєрадісний заряд. Одні з них побудовані за принципом 

контрастної поліфонії (№2 B-dur, №4 G-dur), інші містять риси 

гомофонно-гармонічного стилю (№10 B-dur, №14 D-dur, №18 As-dur)3. 
У цих сонатах педаль можна не використовувати, аби увага учня 

зосереджувалась на артикулятивних, штрихових, динамічних моментах. 

                                                           
3 Нумерація сонат подається згідно з виданням за редакцією Л. Лукомського. 
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Якщо в учня гарна координація рук, якісне звуковидобування, стійкий 

темпо-ритм, тоді легкою, неповною педаллю можна підкреслити опорні 

інтонації, особливо у музиці танцювального характеру: 
 

69. Д. Чимароза. Соната B-dur №16 

 
Регістрову контрастність можна посилити, застосовуючи педаль 

una corda: 
 

70. Д. Чимароза. Соната B-dur №9 

 
Домогтися теплого, ніжного звучання у кантиленних сонатах 

допоможе чутливе доторкання пальців та “дихаюча” педаль. В сонаті a-

moll №13 часте використання педалі допомагає передати пластику 

старовинного італійського танця сициліани:  
 

71. Д. Чимароза. Соната a-moll №13 

 
Фактура сонати №3 g-moll, зіткана з витончених коротких мотивів 

та гамоподібних пасажів, педалі не потребує, тим паче, що для юного 

виконавця тут є труднощі координаційного руху рук: 
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72. Д. Чимароза. Соната g-moll №3 

 
Соната G-dur написана в дусі прелюдій Баха, побудована 

здебільшого на однотипному русі шістнадцятих, в який вплітається ясна, 

граціозна мелодична лінія: 
 

73. Д. Чимароза. Соната G-dur 

 
Студіювання сонат Д. Чимарози є гарною підготовкою до 

опанування сонатами Д. Скарлатті (1685-1757). Сонати Д. Скарлатті по 

праву вважаються шедеврами клавесинної музики. У 555 сонатах для 

клавесина цей композитор проявив свій самобутній, яскраво-

індивідуальний стиль, що вирізняється невгамовною фантазією, новим 

сонатно-гармонічним мисленням, цікавими віртуозними знахідками, 

завершеністю й повнотою художніх образів. У творах Д. Скарлатті можна 

знайти майже всі засоби сучасного піанізму (багато з них на той час 

тільки-но зароджувались) – це мелізми, гамоподібні пасажі, арпеджіо, 

репетиції, стрибки, подвійні ноти. 
Піаністу, для отримання вірного характеру виконання, необхідно 

почути жанрову природу сонат, вміло розосередити динамічні відтінки, 

відчути та утримати протягом усього твору наскрізну темпо-ритмічну 

пульсацію, співставити різні типи звучання та артикулятивні моменти, 

широко використовувати прийоми педалізації. 
Посильні для учнів молодших класів твори Д. Скарлатті поєднані в 

окрему збірку редактором І. Окраінець4. В ній представлені такі 

                                                           
4 Д. Скарлатті. Избранные произведения / Під ред. И. Окраинец. – М., 1965. 
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репертуарні рубрики, як поліфонія, етюди, велика форма, п'єси. Ці твори 

служать гарною підготовкою до оволодіння більш складним клавесинним 

матеріалом. 
У репертуарі учнів старших класів твори клавесиністів початку 

XVIII ст. займають досить значне місце. 
Застосування правої та лівої педалі у сонатах Д. Скарлатті – явище 

дуже поширене. Педаль найчастіше береться коротка та неглибока 

і підкреслює ритмічні елементи твору, артикуляцію, динаміку. Кантиленні 

сонати вимагають частішого застосування педалі, ніж сонати віртуозного, 

блискучого плану. Паузи (за деякими винятками) достатньо реальні, їх не 

слід прикривати педаллю. 
Трелі у клавесинних творах потребують легкої педалі. Завдяки їй 

звучання стає тремтливішим та легкішим: 
 

74. Д. Скарлатті. Соната G-dur 

 
Іноді можна т р о х и  з а ф а р б у в а т и  педаллю мелодичні 

фігурації, які звучать на фоні витриманих гармоній. Подовжена неглибока 

педаль у сонаті f-moll Д. Скарлатті художньо виправдана через те, що вона 

створює звуковий серпанок, той самий, “затуманений”, який є 

характерним для звучання деяких клавесинів: 
 

75. Д. Скарлатті. Соната f-moll 

 
Важливу роль у виконанні клавесинних творів відіграє ліва педаль. 

Зміна гучностей не повинна бути дуже частою, краще, якщо регістрові 

фарби поширяться на більш або менш довгі музичні побудови, що 

відповідає клавесинній природі музики (а також сучасній манері 

виконання старовинної музики). 
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У сонаті Д. Скарлатті G-dur педаль una corda відтінює мінорний  

4-такт від мажорного: 
 

76. Д. Скарлатті. Соната G-dur 

 
У сонатах Д. Скарлатті зустрічаються різні види мелізмів 

(морденти, форшлаги, трелі) та неакордових звуків (аподжатура, 

затримання). Довгі трелі дуже добре звучать на педалі. Якщо після трелі 

звучить нахшлаг, тоді на нього педаль знімається: 
 

77. Д. Скарлатті. Соната c-moll 

 
Морденти, які звучать на прохідних нотах мелодичних фігурацій, 

педалі не потребують: 

 
78. Д. Скарлатті. Соната d-moll 

 
Повільна музика Д. Скарлатті без педалі втрачає свою тремтливість 

та регістрову забарвленість, тому нею користуються  часто, враховуючи 

мотивні та артикулятивні моменти: 
 



 

101 

79. Д. Скарлатті. Соната a-moll 

 
Італійська та французька клавесинна музика розвивалися 

паралельно, разом збагачуючи одна одну, але, незважаючи на це, кожна з 

них мала своє власне “обличчя”, свої особливості письма та жанрові 

вподобання. Італійську музику вважали насиченою лірико-драматичною 

експресивністю, французьку – дещо стриманою та помпезною, з цим не 

можна не погодитися. Музика французьких клавесиністів носила 

світський характер, тому що вона “обслуговувала” придворно-

аристократичні салони. “Галантний” стиль життя, від перук до вкритих 

інкрустаціями та малюнками клавесинів, винайшов відбиток в уяві 

музикантів та художників того часу. 
На початку XVIII ст. улюбленим жанром французьких клавесиністів 

була мініатюра. З-під пера Ф. Куперена (1630-1708), Ж. Рамо (1683-1764), 

Ф. Дандріє (1682-1768), Л. Дакена (1694-1772) виходили збірки, які 

складалися з танцювальних сюїт та програмних мініатюр. Їх відрізняла тонка 

майстерність художнього оздоблювання, яскрава образність, інтонаційне 

багатство, яке йшло від французької пісенності. 
У мініатюрах Ф. Куперена специфіка клавесинного письма 

доведена до ювелірної досконалості. Виконуючи твори Ф. Куперена, які 

повні мікромелодичних прикрас (мелізмів), треба слідкувати за тим, щоб 

педаль натискалася не з першим звуком прикраси, а з останньою опорною 

нотою, тобто забарвлювала б вже чисте звучання: 
 

80. Ф. Куперен. Сарабанда 

 
У мініатюрах рухливого характеру педаль “нечутна”, достатньо 

“доторкнутися” нею опорних звуків: 
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81. Ф. Куперен. Рондо 

 
Ж. Рамо, успадкувавши у своїй творчості багато від Ф. Куперена, 

пішов далі у пошуках нової музичної мови. Його твори відрізняє яскрава 

виразність, щирість, поетичність. Ці риси зближують його з національними 

рисами вітчизняного клавесинізму, але розмах його творів виходив за межі 

камерності, в яких достатньо яскраво проявилися ознаки динамічного засобу 

розвитку, що визначило у якійсь мірі появу класичного стилю. 
Про невдоволеність Ж. Рамо можливостями клавесину свідчить 

нотне письмо, яке має часом характер органного викладення, що вимагає 

більш повного, сильного звучання. З цієї ж причини, вірогідно, твори 

Ж. Рамо під час виконання на фортепіано втрачають менше, ніж твори 

інших авторів клавесинної музики. 
Фортепіанна педаль дає нове життя музиці Ж. Рамо, розширює 

акустичні межі його творів. 
Перший розділ Прелюдії a-moll, який має характер старовинних 

органних імпровізацій та написаний без жодної тактової риси, набуває 

помпезного звучання завдяки педалі: 
 

82. Ж. Рамо. Прелюдія a-moll 
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Другий розділ прелюдії зльотом тріольного руху нагадує швидкі 

частини італійських скрипкових сонат. Розділ виконується майже без 

педалі, щоб не затушувати ясність звучання мелодійної лінії. Витримані 

глибинні баси виконують функцію педалі: 
 

83. Ж. Рамо. Прелюдія a-moll  

 
У мініатюрах Рамо динамічного плану, побудованих на русі 

постійного ритмічного малюнка, таких, як “Циганка”, “Дикуни”, “Та, хто 

радіє”, “Вихорі”, “Радісна” та ін. педаль мінімальна і має підкреслити 

інтонаційні моменти, каданси, трелі. 
Відомий Гавот a-moll, який наближається до класичного стилю, з 

шістьма дублями (варіаціями) вимагає майстерного володіння звучанням 

та педаллю. Галантна, оздоблена гірляндами прикрас, тема гавоту 

потребує тонкої, неповної педалі: 
 

84. Ж. Рамо. Гавот a-moll  

 
Наступні варіації скидають з себе орнаментальні “шати”. Теми 

будуються за принципом динамічного розвитку. змінність фактури диктує 

засоби виконання (legato, poco legato, non legato, staccato) та прийоми 

педалізації (senza pedal, неповна та повна педаль). 
Легка зв'язуюча педаль забарвлює тему у першій варіації, 

зберігаючи прозорість фігураційного шару: 
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85. Ж.Рамо. Гавот (1 варіація) 
 

 
У другому розділі варіації партія лівої руки звучить staccato, а тому 

можна або зовсім відмовитися від педалі, або злегка забарвлювати 

віддалені баси. 
У другій варіації, яка являє собою природне продовження (та 

певною мірою “перегорнуте зображення”) першої, педаллю слід 

користуватися з обережністю, тому що фігураційний план знаходиться у 

басовому регістрі. 
Теплоту і ніжність надає педаль третьої поліфонічної варіації, де тема, 

яка вміщена у візерунок шістнадцятих, рухається на фоні утриманих басів: 
 

86. Ж.Рамо. Гавот (3 варіація) 

 
У четвертій варіації, яка нагадує за рухливістю характеру та за 

мартелатним письмом маленьку токату, педаль береться на басові опорні ноти. 
У п'ятій та шостій варіаціях акустична пишність, об'ємність 

досягається акордово-гармонічними фігураціями, які відтіняють звучання 

теми, та густою гармонічною педаллю: 
 

87. Ж.Рамо. Гавот (6 варіація) 
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Розглянуті вище приклади дають уявлення про деякі моменти 

педалізації клавесинних творів гомофонно-гармонічного стилю. 

Безумовно, кожний новий твір таїть у собі багато власних подробиць, які 

втілюються кожним виконавцем по-своєму, суб’єктивно. У педалізації 

особливо яскраво проявляється індивідуальність виконавця, його 

володіння інструментом, розуміння художньо-стильових особливостей 

твору. Не менш важливим є такі фактори, як якість інструменту, на якому 

грає виконавець, а також акустичні особливості приміщення. 
 

Контрольні запитання 
1. Які музичні форми виникли у перехідному періоді від 

поліфонічного до гомофонно-гармонічного стилю? 
2. Якими є стилістичні особливості сонат італійських 

клавесиністів XVIII ст.? 
3. Які функції виконує педаль у сонатах Д. Чимарози та 

Д. Скарлатті? 
4. Якими є жанрові відмінності італійської та французької музики 

XVIII ст.? 
5. Які функції виконує педаль у французьких мініатюрах? 
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ПЕДАЛЬ У ТВОРАХ ВІДЕНСЬКИХ КЛАСИКІВ 

Кінець XVIII та початок XIX ст. відзначені розвитком 

фортепіанного мистецтва. Після винайдення фортепіано (1709-1711 рр.) 

найвидатнішим його вдосконаленням можна вважати створення 

демпферної системи, яка перетворила звучання інструменту, змінила 

техніку гри на ньому, розширила рамки фактурного викладання. 
До фортепіано прикуті погляди як виконавців, так і композиторів. 

Першими до нього звернулися композитори Й. Гайдн, В. Моцарт, 

Д. Клементі, які поклали початок новому фортепіанному стилю – 

класичному. 
У творах класиків добетховенського періоду відчувається 

прагнення до більш повного звука, до створення звукової перспективи, 

особливо у кантиленних п'єсах та поліфонії. Про їхнє ставлення до педалі, 

яку вони дуже рідко позначали у своїх творах, свідчать численні спогади 

сучасників. Так, Мошелес свідчив, що Клементі та його учні вміли 

майстерно користуватися обома педалями. Моцарт, який виконував свої 

твори на роялі австрійського майстра Антона Вальтера, відчуваючи 

естетичну потребу у педалі, навмисне замовив до нього клавіатуру для ніг 

(колінний важіль), яка замінювала педаль. Й. Гайдн також користувався 

педаллю, більш того, у сонаті для фортепіано №50, яка була створена у 

1794-1795 роках, вперше з'явилася вказівка про застосування педалі: “with 

the open pedal” – із відкритою педаллю. Соната була надрукована у 1800 

році, й ця ремарка є першою надрукованою позначкою подібного роду.  
Музичне мислення композиторів-класиків все більш поєднувалося 

з тими можливостями, які містило у собі фортепіано з його демпферною 

системою.  Педаль стає невід'ємною часткою всього арсеналу художньо-

виразних засобів, її функції набувають вагоме значення у створенні 

цілісного художнього образу. 
Для сучасних виконавців питання полягає у тому, як застосовувати 

педаль у класичних творах, з якою метою. Раннім фортепіанним творам були 

властиві численні риси клавесинної музики: ясність та чіткість музичних 

контурів, вишуканість та прозорість мелодій, поліфонічні прийоми викладу. 

Виконавська практика показує, що у ранніх фортепіанних творах педаль 

можна застосовувати досить часто, але економно. 
Як у клавесинних, так і у ранніх класичних творах учень повинен 

користуватися неповною педаллю (мається на увазі неповне натискання 

лапки педалі). Неповна педаль набуває величезного значення під час 

виконання творів Й. Гайдна та В. Моцарта. Вона не створює різкого 

контрасту між педальним і безпедальним звучанням, пом'якшує ударність 

тону та трохи підкреслює артикулятивні моменти. Важливо, щоб учень 
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навчився орієнтуватися у фактурних особливостях твору, тому що саме 

від них у багатьох випадках залежить застосування педалі. 
У творах класиків функції мелодії і гармонії чітко розділені, більш 

того, мелодична лінія частіше виконується правою рукою, а супровід – 

лівою, за винятком побудов, у яких є запитально-відповідні моменти. 
У класиків сформувалися типові формули супроводу: 

а л ь б е р т і є в і  (названі на честь композитора XVIII ст. Д. Альберті: 

партія лівої руки складається з багаторазово повтореного руху по звуках 

акорду), б а р а б а н н і  (повторення одного й того ж самого звука у басу) та 

м а р к і з о в і  баси (ломані октави) (див. приклади 88, 89, 90). 

Забарвлюючи педаллю мелодичну лінію, необхідно стежити за чистотою 

звучання і не дозволяти зливатися одній гармонії з іншою: 
 

88. В.А. Моцарт. Соната C-dur (К 309), ч. І 

 
89. Й. Гайдн. Соната F-dur 

 
90. В. Моцарт. Соната D-dur (K 284), ч. І 
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Виконуючи твори В. А. Моцарта, слід завжди чути найтонші зміни 

тембру та сили звука, знаходити на роялі той світлий, вишуканий звук, 

який є характерним для стилю В. А. Моцарта. Саме поєднання цього 

дзвінкого, прозорого звука з педаллю створює незвичний ефект. Педаль 

надає музичній тканині особливого колориту, зберігаючи при цьому 

ясність та чіткість звучання. За допомогою педалі виконавець може більш 

точно передати інтонаційний устрій музичної фрази, а також підкреслити 

її “ударний” склад: 
 

91. В.А. Моцарт. Сонатина C-dur  

 
У побічній партії сонати-партити C-dur Й. Гайдна неповною 

педаллю можна трохи підкреслити ритмічний рельєф мелодичного 

малюнка, артикуляційні ліги. Необхідно слідкувати за тим, щоб під час 

пауз педаль була повністю знята. “Повітряний прошарок”, який виникає 

від зняття педалі, підкреслює вишуканий характер музики та яскравіше 

відтінює одну гармонію від іншої: 
 

92. Й. Гайдн. Соната-партита 

 
Якщо твори композиторів-класиків рухливого характеру вимагають 

легкої, неповної, короткої педалі, то зовсім інша педаль у творах 

спокійного характеру. Часта зміна педалі у Менуеті з Сонати h-moll 

Й. Гайдна надає звучанню м'якості та ніжності. Педаль повинна бути 

неглибокою, щоб мелодична лінія не втратила своєї прозорості та 

витонченості: 
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93. Й. Гайдн. Соната h-moll 

 
Тривала педаль, позначена Й. Гайдном у Сонаті C-dur №50, не 

розрахована на сучасний рояль, і тому доводиться постійно контролювати 

звучання слухом та у потрібну мить “підчищати” його напівпедаллю: 
 

94. Й. Гайдн. Соната C-dur, I ч. 

 
Робота з учнем над звуком – це перш за все робота над 

характеристикою образу. Варто у прикладах 92 та 93 натиснути ліву 

педаль, як викривиться художній смисл фрази, наповнений м'яким, 

сонячним світлом. На жаль, у практичній діяльності педагоги часто 

зустрічаються з таким явищем: варто учню побачити у тексті piano, як він 

починає натискати ліву педаль. При натисканні лівої педалі звучність, 

природно, стає тихіше, але й забарвлення її змінюється. Отже, педаль 

завжди повинна підлягати художньо-смисловій меті. 
У сонатах В. А. Моцарта при зіставленні forte та piano, якими 

заповнені його нотні тексти, рідко доводиться використовувати ліву 

педаль, тому що ці нюанси вказують найчастіше на гнучке інтонаційне 

вимовляння, ніж на контрастне протиставлення, яке є характерним для 

творів Л. Бетховена: 
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95. В.А. Моцарт. Соната Es-dur (К 282), ч. ІІ 

 
Застосування лівої педалі більш доцільне у других частинах сонат 

В. Моцарта, коли змінюється теситура музичного викладу, або тональний 

план (див. приклади 96, 97): 
 

96. В.А. Моцарт. Соната C-dur (К. №309), ч. ІІ 

 
97. В.А. Моцарт. Соната C-dur (К. №330), ч. ІІ 

 
Застосування лівої та правої педалі – це не лише прояв смаку 

виконавця, але й вміння пристосовуватися до можливостей інструменту. 

Відомо, що на дзвінкому роялі виконавцю доводиться частіше 

користуватися лівою педаллю для того, щоб збільшити глибину piano та 

навпаки. 
З обережністю слід звертатися до правої педалі, коли тематичний 

матеріал будується на звуках тризвуку, септакорду. Такі мелодії дуже 

часто зустрічаються у творах Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, а 
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тому, використовуючи насичену педаль, є небезпека перетворити мелодію 

на гармонію, що суперечить класичному стилю. 
Винятком є розкладені тризвуки, септакорди, які знаходяться у зоні 

кульмінаційного розвитку. у цьому випадку об’ємна, насичена педаль не 

суперечить художній ідеї, а навпаки, підкреслює її важливість: 
 

98. В.А. Моцарт. Концерт B-dur 

 
Поєднанні педаллю гармонічні арпеджіато на деякий час можуть 

заповнити паузи, але завдяки безепедальним перервам “дихання” музики 

буде збережено: 
 

99. Й. Гайдн. Allegro A-dur 

 
Ланцюжки коротких арпеджіо, які вимагають легкого та м'якого 

звучання, за бажанням виконавця можуть виконуватися без педалі. 

Наприклад, останні такти І частини Концерту c-moll № 24 В. А. Моцарта, 

де потрібно домогтися  зникаючого звучання: 
 

100. В.А. Моцарт. Концерт c-moll №24, ч. І 
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Легка неповна педаль може надати м'якості мелодичним 

співзвуччям, які розташовані у верхньому регістрі та супроводжуються 

фігураціями. Це стосується тих випадків, коли фігурації проходять у 

середньому та верхньому регістрах, ні в якому разі не у низькому: 
 

101. Й. Гайдн. Соната As-dur 

 
Також можуть виконуватися на неповній педалі каденції, які 

побудовані на гамоподібному русі. Під час послідовностей згори донизу 

педаль може бути більш “сміливою”, тому що нижні звуки легко 

вбирають (поглинають) обертони верхніх. Керуватися при цьому слід 

специфікою викладення музичного матеріалу. “Для того, щоб прочистити, 

провентилювати звучність, – відзначав К. Н. Ігумнов, – існує повторний 

рух ноги. Останній цілком залежить від ступеня накопичення звучання. 

Якщо, наприклад, це накопичення дуже велике, тоді нога може бути знята 

зовсім або майже зовсім з педалі, якщо ж накопичення незначне, тоді 

педаль знімається наполовину, а то й ще менше” [54, с. 373]. Можливий 

варіант педалі наводиться з Фантазії d-moll В. Моцарта: 
 

102. В.А. Моцарт. Фантазія d-moll  
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При педалізації творів Й. Гайдна та В. Моцарта слід враховувати, 

що вони були композиторами-симфоністами. Звідси інша “чутність” 

музичної тканини у порівнянні з композиторами-клавесиністами. Педаль 

допомагає виконавцю знайти тембри, які він уявляє собі своїм внутрішнім 

слухом. 
Працюючи з учнем, педагог часто підказує йому “звукову ціль”, 

порівнюючи той або інший епізод із звучанням будь-якого інструмента 

або групи інструментів. Такого роду “підказки спочатку потрібні учню, 

але надалі він буде самостійно вирішувати звукові проблеми. Звичайно, 

“інструментуються” у фортепіанному творі лише певні моменти, а не 

цілком весь твір (від початку до кінця). Навряд чи знайдеться хоча б один 

виконавець фортепіанних творів Л. Бетховена, у чиїй уяві не виникали б 

асоціації із звучанням інструментів оркестру. Це закономірно, тому що 

композитор, маючи найвищий дар симфонічного мислення, завжди 

співвідносив характер музики з певним регістром та інструментом. Саме 

цю особливість повинен враховувати виконавець під час роботи над 

бетховенським творами для фортепіано, які вимагають не лише точного 

виконання штрихів, пауз, артикулятивних ліг, але й різноманітного 

яскравого звучання, яке можна досягти завдяки динамічному сполоху, що 

дорівнює оркестровому tutti. Ці та інші моменти, пов'язані з 

особливостями фактурного викладу (поліфонічного, поліритмічного. 

полірегістрового), визначають вибір засобів педалізації. 
У бетховенських творах педаль застосовуються для збагачення 

фортепіанної звучності та поліфонічного трактування інструмента, 

виконуючи різні функції: опорно-ритмічну, динамічну, колористичну, 

гармонічну, фактурну, “службову”. Деякі з визначених функцій більш 

характерні для середнього та пізнього періодів творчості Л. Бетховена, а 

саме – гармонічна, колористична та фактурна. 
Переглянувши своє ставлення до фортепіанного звучання, 

Л. Бетховен вирішує власноруч виписувати педаль у деяких найбільш 

значущих для нього місцях нотного тексту, допомагаючи тим самим 

виконавцю вірно відчути виразний підтекст музики. Так, у Сонаті ор. 26 

(№12) в п е р ш е  з'являється авторське позначення педалі у кінці першої 

та четвертої частин (гармонічна педаль), а також у другій – у середньому 

розділі траурного маршу, який імітує звучання литавр.  
Ранні твори Л. Бетховена з ознаками клавесинної та гайднівської 

музики вимагають мінімальної педальної забарвленості, використання 

неглибокого натискання педалі для збереження чіткого, прозорого 

рельєфу фактури. У трьох легких сонатах (Es-dur, d-moll, D-dur), 

написаних композитором в одинадцятирічному віці, музична тканина 

складається з альбертієвих басів, гамоподібних фігурацій, вишуканих 
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мелізмів, які прикрашають прості мелодії, виразні ритмоінтонації. 

Педаллю можна підкреслити гармонічну “вертикаль”, опорно-ритмічні 

моменти, подвійні мотиви, багатозвучні акорди. 
У головній темі Сонати Es-dur, педаль посилює звучання 

синкопованого співзвуччя, яке входить до фанфарного інтонаційного ходу: 
 

103. Л. Бетховен. Соната Es-dur 

 
У кожній з названих сонат, а також у інших творах можна зустріти 

побудови гамоподібного руху, які підтримуються гармонічною основою 

та вимагають нетривалого забарвлення педаллю (опорно-ритмічною) (див. 

Приклади 104, 105): 
 

104. Л. Бетховен. Соната Es-dur, ч. І 

 
 

105. Л. Бетховен. Соната В-dur , ч. І 

 
Л. Бетховен сміливо та широко вводить у свої твори висхідні та 

низхідні ходи всіх видів арпеджіо, особливо у динамічно насичених 

побудовах (сонати ор. 2 (№3), ор. 27 №2 (№14), ор. 53 (№21), ор. 57 (№23) 

та ін.) Ця фактурна формула має місце й у ранніх (дитячих) творах: 
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106. Л. Бетховен. Соната Es-dur, ч. І 

 
Цю побудову небажано виконувати з подовженою, гармонічно-

охоплюючою педаллю, тому що можуть порушитися артикуляційний та 

ритмічний рельєф мелодичних ліній. Педаль, утримана на дві чверті, надає 

звучанню акорда у партії лівої руки оркестрового забарвлення. 
У Концерті ор. 15 №1 C-dur (І ч.) є побудова, де бас, який є 

ритмічною основою для всього каскаду ламаних арпеджіо, утримується 

одну чверть, переходячи диригентські точно у паузу: 
 

107. Л. Бетховен. Концерт №1 

 

Взагалі, про професійну культуру виконавця можна судити по його 

ставленню до паузи, тому що пауза – це не просто перерва у звучанні, а 

осмислено-звучна тиша. Реальність пауз, або можливе забарвлювання їх 

педаллю, визначається стильовими та художніми особливостями твору. 
Ускладнення музичного мовлення бетховенських творів, широке 

використання оркестрових звучностей та засобів симфонічного розвитку 

спричинили народження нових звукових ефектів, які вимагали сміливого 

використання правої та лівої педалей (Сонати ор. 31 №2 (№ 17), ор. 110 

(№31), Концерт G-dur та ін.).  
Педальні пошуки Л. Бетховена, які передбачили у багатьох 

випадках романтичну педаль, точно відповідали образно-художнім 

задачам та цілям, чи то імітація “голосу з печери” (речитатив у Сонаті 

ор. 31 №2), чи то відображення вируючого океану людських почуттів. 

Подібно до птаха “злітає” на педалі арпеджований пасаж на початку 

Багателі №5 ор. 33. Якщо сліпо наслідувати “настановам” стосовно 

реальності пауз і виконати цей пасаж без педалі, то цим самим можна 

зруйнувати його художню виразність: 



 

116 

108. Л. Бетховен. Багатель №5 ор. 33 

 
Те ж саме стосується заключного арпеджованого пасажу Багателі 

ор. 119 №7, який являє собою найвищу точку тривалого динамічного 

зростання. 
Ще більш тривалу педаль можна використовувати у пишних 

побудовах імпровізаційного характеру: 
 

109. Л. Бетховен. Фантазія ор. 77 

 
У каденцієподібних побудовах стрімкі низхідні пасажі на forte 

добре звучатимуть на педалі з поступовим її зняттям. Момент зняття 

педалі визначається слухом виконавця та залежить від насиченості 

регістру. У цьому значенні “безпечніше” за все верхній регістр: 
 

110. Л. Бетховен. Фантазія ор. 77 (вступ) 
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При короткочасному зустрічному русі пасажів особливо на 

“фінішній прямій”, педаль доречна, тому що створює яскраву звукову 

пляму: 

 
111. Л. Бетховен. Фантазія ор. 77 (заключення) 

 
Сьогодні нікого не дивує виконання іскрометного пасажу на 

початку Сонати №4 С. Прокоф'єва на одній педалі. Саме повна педаль 

дозволила протягом однієї чверті створити міцну динамічну хвилю. Втім, 

цей ефект задовго до Прокоф'єва передбачив Л. Бетховен у своїй Сонаті 

ор. 53 (№21), коли виписав педаль на всю до-мажорну гаму та перетворив 

її на радісний біг, який спрямований до сонця та птахів: 
 

112. Л. Бетховен. Соната №21, Rondo 

 
У фінальному Рондо Сонати ор. 53 це не єдине місце, де 

Л. Бетховен застосовує сміливу педаль та “ламає” звиклі педальні 

“установки”. Досить згадати початок Рондо, де на глибокому басу тоніка 

накладається на домінанту, унісонне проведення теми із змішуванням 

гармоній (T – D), рух теми октавами на фоні басу, нарешті, пересування 

акордів домінантової групи перед заключним Prestissimo. Ця насичена 

педаль надає диханню музики легкості та свіжості та нібито наповнює 

його повітрям лісів та полів. 
Але не слід забувати, що педальні проблеми вирішуються у 

взаємозв'язку з образними та звуковими задачами. Високих художніх 

результатів можна досягти, застосовуючи педальну та безпедальну 
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звучність. Досвідченим виконавцям відомо, що для досягнення глибокого 

piano доводиться часом відмовлятися від педалі, тому що безпедальне 

звучання – це також виразний колір. Поєднання педалі з різноманітними 

засобами звуковидобування дають цікаві тембральні ефекти. 
У творах Л. Бетховена часто зустрічаються мелодії кантиленного 

характеру, які супроводжуються staccato. У Adagio Сонати ор. 31 №1 

гостре звуковидобування у партії супроводу створює ілюзію гітарного 

акомпанементу, а у цілому музика сприймається, як серенада, де 

нетривала педаль забарвлює трель та опорний бас: 
 

113. Л. Бетховен. Соната №16 

 
На початку ІІ частини Сонати ор. 28 (№15) staccat'не  

звуковидобування відповідатиме фаготному тембру, а у Largo apassionato 

Сонати ор. 2 №2 (№2) – pizzicato контрабасів. У другій частині сонати №2 

відчувається одночасне звучання різних інструментів, що вимагає від 

виконавця особливого засобу торкання до клавіатури: валторна 

відтворюється глибоким зануренням пальців рук у клавіші та 

витриманням повного часу тривалості, гобой з його довгим звуком 

передається на фортепіано притриманням клавіш, флейта з її срібним 

тоном – точним, трохи атакированим засобом звуковидобування: 
 

114. Л. Бетховен. Соната №2, ч. ІІ 

 
У багатошаровості цього твору вгадуються тембри різних 

інструментів: у світлій темі, що віддаляється, відчувається тембр 

дерев'яних духових, у голосах, що її супроводжують, – pizzicato скрипок 

та віолончелей. “Службова” педаль, яка береться на “зіткненні” долей, 

допомагає продовженню звуків та їх злиттю. 
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Оркестрове мислення Л. Бетховена виявляється у використанні та 

зіставленні різних типів фортепіанної фактури, які сприймаються часто як 

звучання всього оркестру (tutti) та окремих його груп (див. приклади 115, 

116): 
 

115. Л. Бетховен. Соната №23, ч. І 

 
 

116. Л. Бетховен. Соната №15, ч. ІІ 

 
Відривчасте звучання акордики у прикладі 116, яке нагадує тембр 

валторни, поєднується з staccato одноголосного ходу, у якому 

відчувається pizzicato скрипок. На відміну від прикладу 115, застосування 

педалі тут мінімальне. 
Могутні, величезні кульмінації у творах Л. Бетховена (сонатах, 

концертах) не можливі без повної, утриманої педалі. Безумовно, 

велетенську силу знаходить зменшений септакорд завдяки педалі, яка 

утримується на початку третьої частини Сонати ор. 57 (№23) п'ять тактів: 
 

117. Л. Бетховен. Соната №23, ч. ІІІ 
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Таким чином, орієнтуючись на авторські записи, можна зробити 

висновки, що у творах Л. Бетховена педаль використовується для 

створення гармонічного фону, для підкреслення та утримання басових 

звуків, для підсилення звукових нагнітань та акцентуації, для забарвлення 

кантиленних мелодій. 
Усвідомивши найбільш важливі моменти педалізації у творах 

віденських класиків, виконавець, орієнтуючись на своє педальне чуття та 

на розвинений художній смак, зможе і надалі вдосконалювати свою 

педальну майстерність. 
 

Контрольні запитання 
1. Якими є особливості класичного письма? 
2. Як користуватися педаллю у класичних творах 

добетховенського періоду? 
3. Які типи гармонічного супроводу зустрічаються у творах 

композиторів-класиків? 
4. Якими є основні риси фортепіанного стилю Л. Бетховена? 
5. Як застосовував педаль Л. Бетховен? 
6. Які інструментальні тембри можна відтворити на фортепіано за 

допомогою педалі? 
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ПЕДАЛЬ У РОМАНТИЧНІЙ МУЗИЦІ 

(на прикладах творів західноєвропейських, російських   
та українських композиторів) 

 

Розуміння молодим виконавцем витоків того чи іншого явища у 

музичній творчості є неодмінною умовою його професійного становлення. 
Природно, кожен з виконавців романтичної музики, де використання 

педалі створює одну з основних виразних функцій, замислюється над 

питанням: а хто ж був “передромантиком”, хто “насмілився” порушити вже 

складені, утворені класичні традиції педалізації? 
Відповідь виникає відразу: це віденський класик Л. Бетховен, геній 

якого був історично завбачливим. Бетховен не тільки розширив змістовні 

межі музичних творів, але й додав нові інтонації та форми. Фактура у його 

фортепіанних творах заграла новим свіжими барвами завдяки педалі. 

Достатньо згадати власноруч виставлену Бетховеном педаль у сонатах ор. 

27 №2 (№14), ор. 31 №2 (№17), ор. 53 (№21), ор. 110 (№31), ор. 111 (№32). 
Ця педаль, на думку Бетховена, повинна була зорієнтувати 

виконавця на певний звуковий образ, образ, який відповідав внутрішнім 

музичним уявленням самого автора. 
Але те, що було поодиноким у Бетховена (фактурна педаль), стало 

загальним у романтиків. “Багатобарвність бетховенської палітри, – 

відзначає Н. Голубовська, – однак, прямо протилежна чуттєво-чарівній 

звучності романтиків та імпресіоністів. Велика кількість мовних, 

діалогічних пауз, часте протиставлення різних штрихів вилучають чарівне 

педальне обволікання, що є основним засобом виразності” [25, с. 58]. 
Чарівна, вишукана, колористична педаль романтиків преобразила 

звучання фортепіано, кардинально змінила музичне мислення композиторів. 

Завдяки педалі значно ширшими стали рамки образної сфери творів 

романтиків. Все зростаюча потреба композиторів у відтворенні в музиці 

глибокого світу людських почуттів та переживань (від реально існуючих до 

фантастичних, ілюзорно-мрійливих) підштовхувала їх до створення 

нетрадиційних музичних конструкцій, нових мелодичних та гармонічних 

рішень, оригінальних засобів педалізації. 
Втілити ідеї та фантазії композиторів-романтиків у виконавській 

практиці в змозі ті музиканти, які мають широкий кругозір та високу 

професійну культуру. 
Саме цим, частково, пояснюється той факт, що романтична музика 

включається до навчального репертуару пізніше, ніж класична та сучасна. 

Винятком є нескладні твори Шуберта, Шопена, Шумана, які підсильні 

дитячому сприйняттю і розраховані на певний рівень їхніх вмінь, зокрема, 

включаючи й техніку педалізації. 
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Дуже важливо, аби педагог допоміг учневі почути красу 

романтичної музики, відчути вишуканість й цілісність її мелодико-

гармонічної конструкцій, які набувають особливих змістовних та звукових 

відтінків завдяки педалі – насамперед педалі фактурній, вміщеній у 

музичну тканину твору. 
Яскравим прикладом фактурної (гармонічної) педалі є Ноктюрн 

Шопена Des-dur (що став хрестоматійним зразком романтичної педалі), в 

якому бас написаний у вигляді шістнадцятої і є основою розкладеної 

акордової фігурації протягом кількох тактів. 
Щоб пояснити різницю між ф а к т у р н о ю  педаллю та 

з б а г а ч у ю ч о ю , яка забарвлює звучання, можна звернутися до якого-

небудь прикладу з класичного репертуару, де на фортепіано звучить 

тільки те, що утримується пальцями на клавіатурі. 
Ф а к т у р н а  п е д а л ь , як відомо, увійшла в життя “з легкої руки” 

Шопена і Ліста. Вона дозволила перетворити короткі звуки на довгі, 

розширити коло просторово-динамічних можливостей фортепіано, 

охопити одночасним звучанням регістри, які розташовані далеко один від 

одного, нарешті, збагатити реальне звучання (звучащу фактуру). У творах 

композиторів-романтиків є велика кількість вказівок, пов'язаних із 

використанням гармонічної педалі. Педаль змінює реально існуюче нотне 

письмо. У запису може бути восьма або шістнадцята басова нота, а 

звучатиме вона як ціла, і навіть як дві цілі ноти. 
Паузи у романтиків також мають дуже відносний характер. Одні з 

них виконують функцію дихання і цілком реальні, інші – мають умовний 

характер, бо звучать на педалі, беручи участь у загальному мелодико-

гармонічному звучанні. 
Тому є дуже важливим, аби зусилля педагога були спрямовані на 

розвиток в учня педального чуття, на усвідомлення жанрових та 

структурних особливостей твору, а головне – музично-художньої ідеї, яка, 

на думку Шопена, дозволяє знаходити потрібне звучання та відповідні 

прийоми педалізації. Саме  ш л я х  від м у з и ч н о - х у д о ж н ь о ї  і д е ї  д о  

п е д а л ь н о ї  і д е ї  слід вважати єдиновірним у фортепіанному 

виконавстві. Кожний виконавець, залишаючись в межах авторського 

замислу, на свій розсуд трактує ідею твору і знаходить індивідуальні 

педальні фарби, розуміючи, що педальні позначки, зроблені чи то 

автором, чи то редактором, є скоріше своєрідним орієнтиром, а не 

законом. 
У нотному тексті можна позначити місце педалі, її тривалість, 

особливо, якщо вона гармонічна, але неможливо точно зафіксувати мить 

натискання та зняття педалі, глибину натискання лапки педалі. 
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У творах романтиків педаль дуже різноманітна: густа гармонічна 

педаль може сполучатися з легкою, неповною педаллю, а то й з 

безпедальним звучанням. 
Безпедальне звучання сухіше, різкіше за своїм забарвленням, але 

може бути необхідним для характеристики певного музичного образу. 
Для створення тьмяного, приглушеного, нечіткого звучання 

композитори-романтики використовували л і в у  п е д а л ь . Шопен, 

наприклад, для позначення тихого звучання використовував два терміни: 

mezza voce та sotto voce (напівголоса). Як свідчать учні Шопена, mezza 

voce слід було виконувати дуже тихо за допомогою особливого туше 

пальців, а sotto voce – за допомогою лівої педалі, яка не лише змінювала 

тембр звука та його силу, але й створювала контраст до наступного 

звучання tre corde. Ф. Ліст використовував ліву педаль в якості сурдини та 

регістрової фарби. У досягненні pianissimo Ліст віддавав перевагу 

чутливим пальцям, аніж використанню лівої педалі.  
Головне для виконавця – відчувати природу романтичної музики, 

основою якої є гармонічна повнота звучання, цілісність мелодико-

гармонічних конструкцій, різноманітність барвистої палітри. Мірилом 

виконавської правди й краси буде розвинений художній смак музиканта, 

що сформувався за принципом: мистецтво починається з “ледь-ледь”. 
Найважливішим фактором художнього смаку виконавця є його 

м у з и ч н и й  с л у х , здатний керувати найскладнішими звуковими та 

часовими процесами. Лише гармонічний, тонко організований слух 

виконавця здатен передати усі нюанси звучащої фактури романтичних 

творів, о с н о в н и м и  е л е м е н т а м и  я к о ї  є  я с к р а в о  

о к р е с л е н и й  р е л ь є ф  м е л о д и ч н о ї  л і н і ї  і  г а р м о н і ч н о г о  

ф о н у .  
Натхненні, поетичні мелодії романтиків завжди знаходяться “на 

п'єдесталі”, височать понад усім звуковим простором. Гармонічний фон, 

різноманітний за своєю конфігурацією, огортає їх благородним 

звучанням. Саме цей момент ніколи  не залишається поза увагою 

виконавця, який стежить за співвідношенням мелодії та гармонії. 

Сприймаючи їх у цілісному та окремому звучанні, виконавець уміло 

користується педаллю. Відомо, що надмірна педаль може “потопити” 

мелодію, особливо тоді, коли відстань між голосами (пластами) є малою. 

Аби уникнути цього, виконавець стежить за розподілом рівня гучності 

між голосами (звуковим балансом) та глибиною натискання лапки педалі. 
У процесі гри слухова увага виконавця зосереджується, звичайно, 

не тільки на педалізації. Функція слухового контролю при виконанні 

романтичних творів значно ширша й охоплює такі моменти, як 

інтонування, звучання, агогіка, динаміка. 
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Таким чином, педалізація – це одна із складових виконавського 

процесу і визначається з а д а ч а м и  о б р а з н о - х у д о ж н ь о г о  з м і с т у  

т в о р у . Чим складніше за замислом та масштабами романтичний твір, 

тим різноманітнішими, вишуканішими є прийоми педалізації. 
 

* * * 
Навчання техніці педалізації романтичних творів – процес 

складний і здійснюється він паралельно із загальним розвитком 

майбутнього музиканта.  
Чудовим матеріалом для розвитку педальної техніки можуть бути 

яскраві, образні п'єси з “Альбому для юнацтва” Р. Шумана: “Веселий 

селянин”, “Сицилійська пісенька”, “Маленький етюд” та багато ін. Якщо у 

перших двох п’єсах педаль забарвлює гармонічну “вертикаль” на опорних 

інтонаціях мелодії, то у “Маленькому етюді” педаль збирає розкладені 

звуки у цілісні співзвуччя та об'єднує їх одне з одним. Усвідомлення 

виконавцем музичної ідеї етюда – припливи та відливи хвиль – допомагає 

відчути необхідну пластику звуковедення (від лівої руки до правої) і час 

запізнювання педалі: 
 

118. Р. Шуман. Маленький етюд 

 
 

П'єси з шуманівського альбома – це своєрідний світ реальних та 

напівреальних звукових образів, відбитий у мініатюрі. Для їхнього 

втілення композитор використовує типові для романтиків фактурні та 

педальні прийоми. Багатошарова фактура іноді представлена мелодичною 

лінією, яка рухається в унісон або інтервалами, і гармонічним фоном. У 

цьому разі педаль може забарвити гармонічну вертикаль, забезпечити 

зв’язність звуків мелодії. Однак, було б недалекоглядним і непрофесійним 

для виконавця, особливо на початковій стадії освоювання твору, 

покладатися лише на педаль у пошуках барвистого звучання; краще 

довіритися слухові та його вірним слугам – пальцям, вивірити характер 

звучання, розподілити горизонтальну та вертикальну динаміку, а вже 

потім звернутися до “послуг” педалі. 
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Виконавцю, який освоїв “Маленький романс” Р. Шумана, буде 

неважко опанувати аналогічні за типом твори Мендельсона, Шуберта. 

Для порівняння наведемо два приклади (див. приклади 119, 120): 
 

119. Р. Шуман. Маленький романс 

 
 

120. Ф. Мендельсон. Пісня без слів 

 
 

Дуже важливо, щоб юний музикант усвідомив і відчув якомога 

раніше в и р а з н у  ф у н к ц і ю  г а р м о н і ч н о г о  с у п р о в о д у  

у романтичній музиці, його своєрідність, індивідуальну забарвленість 

і разом з тим дивовижну спаяність з усіма елементами звукової фактури. 

У цьому напрямку вельми продуктивною може бути робота над різними 

жанрами фортепіанної літератури, які містять різноманітні види 

гармонічних конструкцій. 
Учень, оволодіваючи технічною складовою того чи  іншого типу 

гармонічного супроводу в контексті музичного твору, водночас пізнає 

найхарактерніші для них способи педалізації. 
Романтичним п'єсам притаманні вступи акордового та 

фігураційного типу, що у подальшому виконують роль супроводу. Вступи 

охоплюють звичайно один-два такти і готують появу мелодичного голосу. 

Цей прийом запозичений, безумовно, з вокальної музики, в якій вступні 

такти створюють певний настрій й дають можливість співакові взяти у 

потрібній момент “дихання”. 
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На відміну від вокаліста, піаніст з першого звуку занурюється у 

виконавський процес. Він передчуває вступ мелодичного тону, а дихання“ 

здійснює рукою. 
Цікаво відзначити, що у класиків традиційно партію супроводу 

виконувала ліва рука. Композитори-романтики порушили цю традицію, 

довіривши партію акомпанементу і правій руці (див. приклади 121, 122): 
 

121. Е. Гріг. Колискова пісня ор.41 №1 

 
 

122. Ф. Мендельсон. Пісня без слів 

 
 

У наведених вище прикладах бажано звернути увагу на педаль, яка 

утримується в момент вступу мелодичного тону, зберігаючи цілісність 

гармонічного фону, а в подальшому – змінюється на кожній новій 

гармонії. 
Арпеджовані гармонічні фігурації можуть розподілятися між двома 

руками, що передбачає виконання “без шва”, нібито грає одна рука. У п'єсі 

Гріга подібні до цього ходи, що звучать на педалі, асоціюються з 

ласкавою, спокійною хвилею, на гребені яркої з'являється мотив-зітхання: 
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123. Е.Гріг. Мелодія ор. 38 №3 

 
Супровід у вигляді розкладеної акордової фігурації може кріпитися 

на окремому басі і бути прикладом фактурної (гармонічної) педалі. 

Огорнені педаллю мелодичні звуки, включаючи прохідні, сприймаються 

кольорово та романтично: 
 

124. Ф.Мендельсон. Пісня без слів 

 
Особливий колорит звучання виникає, коли г а р м о н і ч н а  

п е д а л ь  поєднує між собою звуки мелодії, яка знаходиться на значній 

відстані від партії супроводу. Така педаль є характерною для так званої 

ф а к т у р и  в е л и к и х  в і д с т а н е й  (Я. Мільштейн). Вона була 

улюбленим засобом Ф. Шопена (Ноктюрни cis-moll ор. 27 №1; Des-dur ор. 

27 №2; Es-dur ор. 55 №2 та ін.)., Ф. Ліста (Концертний етюд Des-dur №3, 

“На Валенштадському озері”, Втіха“ Des-dur та ін.), Ф. Мендельсона (див. 

приклад 125): 
 

125. Ф.Мендельсон. Пісня венеціанського гондольєра 
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У композиторів-романтиків типи супроводу відрізняються великою 

різноманітністю і завжди відповідають логіці музичного розвитку, 

емоційному тонусу та художньому замислу твору. Право на вибір педалі 

(за деякими винятками) вони залишали виконавцю, покладаючись на його 

смак, здатність знаходити у кожному окремому випадку ту педаль, яка 

є художньо виправданою. Дійсно, в одному разі педаль може обволікати 

мелодію, “ігноруючи” паузи у партії супроводу, у інших – навпаки, 

забарвлювати її частково, утворюючи “повітряні прошарки” на паузах. 
У ноктюрні ор. 15 №3 Шопен змінив звичну схему руху акордового 

супроводу – “від баса до акорду” – на протилежну – “від акорду до баса”. 

І тільки у момент інтонаційної вершини бас ненадовго знаходить своє 

“традиційне місце” унизу. Дихання гармонічної педалі робить звучання 

мелодичної лінії дивовижно теплим та ніжним, що так відповідає сумному 

образу ноктюрна: 
 

126. Ф. Шопен. Ноктюрн ор.15 №3 

 
По-особливому прекрасні м е л о д і ї  широкого дихання, 

о г о р н е н і  г а р м о н і ч н и м и  ф і г у р а ц і я м и , які постійно 

переливаються на педалі (див. Варіації B-dur (1 вар.) Шуберта, “Посвята” 

Шумана-Ліста). 
У Експромті Ges-dur Шуберта фактура тришарова. Мелодія та бас 

утворюють подобу хоральної конструкції, середній шар – фігураційний – 

знаходиться у постійному секстольному русі. Взагалі звучання, збагачене 

обертонами гармонічного фону, набуває надзвичайно піднесеного 

характеру: 

127. Ф. Шуберт. Експромт ор. 90 №3 
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Зустрічаються у романтиків мелодії, наспівність яких мають 

забезпечити пальці піаніста, бо басова лінія складається з коротких звуків 

з позначкою staccato (імітація струнного pizzicato). 
Так, наприклад, в Експромті ор. 90 №1 Шуберта неповна педаль 

надає розділу g-moll потаємного, стриманого характеру. Вона дещо 

пом'якшує ударність мелодичного тону, не забарвлюючи сповна 

фігураційний план: 
128. Ф. Шуберт. Експромт ор.90 №3 

 
У педалізації мелодій дуже важливо звертати увагу на авторські 

ліги та штрихи. У тріо Експромта ор, 90 №4 Шуберта педаль повинна бути 

сміливою і, як зазначає Голубовська, без “секундобоязні”, зберігаючи 

глибинний бас на кожні два такти. Не слід також знімати педаль на 

розв’язання (приклад 129) і “оголювати”  наспівний мелодичний тон: 
129. Ф. Шуберт. Експромт ор. 90 №4 

 
Ніжного, інтимного характеру звучання можна досягти за допомогою 

лівої педалі, яка зменшує силу звука і надає йому матового відтінку: 
 

130. Шопен-Ліст. Моя баловниця 
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Оригінальний кольористий ефект створює педаль у одночасному 

звучанні орнаментальних мелодичних та гармонічних фігурацій 

(див. експромти As-dur та cis-moll Шопена). 
В і д д а л е н і  г а р м о н і ч н і  б а с и  на педалі іноді можна 

порівняти хіба що з колонами, що утримують найскладніші конструкції 

храму. Підходи до кульмінацій й самі кульмінації набувають яскравого 

звучання завдяки глибинним басам. Шопен у ноктюрні cis-moll ор. 27 №1 

при підході до кульмінації під кожною октавою басового ходу ставить 

знак sf, підкреслюючи їхню значущість: 
 

131. Ф. Шопен. Ноктюрн ор. 27 №1 

 
У кульмінації Скерцо b-moll Шопен, напевно, також поставив би 

знак sf під кожним басом, адже звучання досягає fortissimo. Він 

підкреслює глибокі октави акцентами: 
 

132. Ф. Шопен. Скерцо №2 

 
Г л и б о к и й  б а с  може “убирати“ в себе не лише прохідні звуки 

фігурацій (див. приклад 131), але й цілий гамоподібний хід: 
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133. Ф. Шопен. Балада №2 

 
Глибинні баси у поєднанні з мелодичними звуками можуть 

утворювати на педалі могутній каркас, що утримує навіть 

“нагромадження” негармонічних співзвуч. Подібною до цього фактурою 

композитори-романтики змогли виразити у музиці безмежний океан 

людських пристрастей та переживань: 
 

134. Ф. Ліст. Сонет Петрарки №123 

 
Ф. Ліст, який трактував ф о р т е п і а н о  я к  о р к е с т р , досягав у 

своїх творах грандіозних звучань, поєднуючи у спільний моноліт щільну, 

насичену гармонічну ф а к т у р у , яка кріпиться на ф у н д а м е н т а л ь н и х  

б а с а х , і д о в г у  п е д а л ь  (див. Сонати h-moll, “Після прочитання 

Данте”, Концерти №№1, 2). Ліст дотримувався своїх принципів також і у 

менш масштабних полотнах. Він широко використовував великі регістрові 

відстані, прагнучі, за словами Я. Мільштейна, “до використання 

природного вертикального порядку”: 
 

135. Ф. Ліст. Погребальна хода 
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У композиторів-романтиків, особливо у Ф. Ліста, педаль стала тим 

засобом, який дозволив відтворювати на фортепіано т е м б р и  

і н с т р у м е н т і в  о р к е с т р у . Якщо у Шопена ми відчуваємо у 

регістровій фарбі схожість з тембром, наприклад, віолончелі, то Ліст 

“відкритим текстом” вказує на певний тембр, що припускає пошук 

виконавцем необхідного звуковидобування та способу педалізації. 

У творах Ліста знаходимо такі ремарки: imitando il Flauto, imitando il 

Corno (Етюд по Паганіні E-dur), quasi arpa (Концерт №1, “Женевські 

дзвони”, Концертний етюд Des-dur), quasi zimbalo (Угорські рапсодії 

№№10, 11, 14), quasi campanelli (Угорська рапсодія №12), quasi Trombe 

(Фантазія “Афінські руїни”), нарешті, quasi organo (п'єса “Рок”). Дійсно, 

передати природну вібрацію струн цимбалів, переливи арфових пасажів, 

густоту віолончельного тембру на фортепіано можливо лише за 

допомогою педалі. Це також потребує педальної техніки. Достатньо 

звернутися до заключних тактів Концертного етюда Des-dur, де з 

“арфових” арпеджіато з'являються звуки основної мелодії. Аби її 

ритмічний та інтонаційний візерунок був прозорим, “поетичні гармонії” 

арпеджіо виконуються м'яким звуком за рахунок часу попередньої 

тривалості, що потребує швидкого переносу рук та застосування прямої 

педалі на басовому (неопорному) звуці: 
 

136. Ф. Ліст. Концертний етюд Des-dur 

 
Шуман так само, як і Ліст, відчуваючи оркестрові можливості 

фортепіано, створює “Симфонічні етюди” ор. 13 – варіаційний цикл, 

пронизаний єдиним рухом драматургічного розвитку і яскраво виявленою 

оркестровою інструментовкою. Схвильований Етюд №3 асоціюється з 

дуетом скрипки та віолончелі. Партія правої руки імітує скрипкові 

фігурації (staccato тридцятьдругих), партія лівої – віолончельне cantabile. 

Педаль, забарвлюючи гармонічну “вертикаль” та збільшуючи звукову 

насиченість “віолончельного” голосу, ні в якому разі не розмиває 

“скрипковий штрих”: 
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137. Р. Шуман. Симфонічні етюди 

 
В Етюді № 4, побудованому на зразок канону, відчувається 

скрипковий штрих detache. Недовга пряма педаль підкреслює sf на 

акордах. 
В етюді № 7, який містить величезний енергетичний потенціал, 

використовується пряма ритмічна педаль без побоювання щодо 

скороминущих секундових звучань: 
 

138. Р. Шуман. Симфонічні етюди 

 
Етюд №9, що імітує pizzicato струнних, виконується майже без 

педалі. У моменти яскравих кульмінаційних спалахів можна застосувати 

педаль-staccatо, тобто взяття та зняття педалі разом з акордом. 
В Етюді №11 – вищому прикладі шумановської лірики – педаль 

виконує колористичну функцію. Надзвичайно красива мелодія спочатку 

звучить на фоні засурдиненого, нібито тремолюючого супроводу 

(змішання півтонів на педалі утворює особливий звуковий ефект). 

З появою канону – quasi a due – та його подальшим драматургічним 

і динамічним розвитком супровід набуває схвильованішого 

та занепокоєного характеру: 
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139. Р. Шуман. Симфонічні етюди 

 
 

Фінал (Етюд №12) звучить по-оркестровому яскраво, пишно, 

з численними контрапунктами. Педаль залежить від особливостей фактури: 

в акордових побудовах використовується ритмічна педаль, в 

контрапунктичних – об'ємна, гармонічна, яка базується на глибинних басах: 
 

140. Р. Шуман. Симфонічні етюди 

 
У Шуберта, так само, як і у Шумана, в деяких творах також 

присутнє класичне інструментальне письмо, хоча ми не зустрінемо у них 

позначень лістовського типу: quasi arpa і т. ін. Частина побудов у 

фортепіанних сонатах, фантазії “Блукач” написані явно в оркестровій 

манері, що потрібно враховувати виконавцю у педалізації. 
Соната E-dur починається з повнозвучного тонічного тризвуку з 

наступними злетами арпеджіо, що переходить в унісонний гамоподібний 

рух на staccato. Таке зіставлення, безумовно, асоціюється з оркестровим 

tutti та скрипковим solo, яке завершується pizzicato: 
 

141. Ф.Шуберт. Соната E-dur 

 



 

135 

Варіативність музичного викладення, властива стилеві Шуберта й 

пов'язана з пісенними витоками, знайшла своє вираження у побічній сфері 

цієї ж сонати. У другому її розділі композитор використовує каскади 

подвійних мотивів (до речі, не дуже зручних у піаністичному розумінні), що 

нагадує відомі інструментальні штрихи. Підтримані акордами низького 

регістру, вони й на педалі не втрачають своєї артикуляційної ясності: 
 

142. Ф. Шуберт. Соната E-dur 

 
Акорди фанфарного характеру, що стрічаються у сонатах, фантазії 

C-dur Шуберта, неважко уявити у виконанні груп духових інструментів. 

Щоб підкреслити злагодженість та строгість звучання, не слід їх 

“розмивати” глибокою педаллю, а краще обмежитися “ритмічною” – на 

акцентованих акордах: 
 

143. Ф. Шуберт. Фантазія С-dur 

 
 

144. Ф. Шуберт. Соната a-moll ор. 42 
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Запізніла, поєднувальна педаль, яка забарвлює мелодичні ходи у 

низькому регістрі заключної партії сонати ор. 164 a-moll, надає звучанню 

приглушення і навіть декотрої гунявості, характерної для фаготового тембру: 
145. Ф. Шуберт. Соната a-moll 

 
Лірико-споглядальна атмосфера головної партії сонати B-dur 

(кінець першого та другого речень) порушується несподіваним 

вторгненням трелі на неакордових звуках у низькому регістрі, яка 

сприймається як грізне попередження. Трель, виконана на педалі, 

асоціюється із гуркотом литавр: 
 

146. Ф. Шуберт. Соната B-dur 

 
У творах Шуберта педальна звучність може протиставлятися 

безпедальній, що також йде на користь звуковій інструментовці, 

виявленню образних характеристик. Стакатний (інструментальне 

pizzicato) супровід мелодичної лінії другої частини сонати ор. 144 a-moll 

підкреслює її пісенність. Виконавськи втілити цю ідею для піаніста досить 

складна задача, що потребує здійснення цілої низки творчих рішень: 

пошуку красивого туше, підбору аплікатури, яка сприятиме legato, 

інтонування. Звичайно, кожний виконавець на свій розсуд буде 

вирішувати звукові задачі, співвідносити їх зі своєю психофізіологічною 

природою, а також з особливостями інструмента. Хтось, можливо, відчує 

необхідність пом'якшити педаллю довгі звуки мелодії і у зв'язку з цим 

“торкнеться” педаллю далекого басу, а інший обмежиться 

підкреслюванням педаллю синкопи у партії супроводу: 
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147. Ф. Шуберт. Соната ор. 164 a-moll 

 
Поєднання у тематичному матеріалі протилежних штрихів, які 

нагадують за звучанням оркестрові, зустрічаємо і у творах Й. Брамса. Педаль 

і “інструментовку” другої теми фінального рондо Концерта №1 d-moll 

(див. приклад 148) можна порівняти з наведеним вище прикладом №147: 
 

148. Й. Брамс. Концерт №1, ч. ІІІ 

 
Своєрідна манера Брамса виявляється у сполученні оркестрової 

звучності з типово фортепіанною фактурою: октави, акорди, терції, 

сексти, гармонічні фігурації. Яскравим прикладом може бути головна 

партія Концерту №1, до якої залучені трелі, що раніше звучали у струнних 

інструментів оркестру. Педаль збагачує їхнє звучання й надає їм 

пристрасно-схвильованого характеру: 
 

149. Й. Брамс. Концерт №1 

 
Фортепіанні сонати Брамса насичені оркестровими прийомами 

викладення, що примушує піаніста шукати адекватні способи 

звуковидобування, динаміки, штрихів, педалізації. 
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Урочисто-піднесене звучання початкових акордів Сонати C-dur 

ор. 1 однозначно сприймається як tutti духової групи оркестру. За 

тематизмом, ритмічним візерунком, штрихами воно (звучання) дуже 

нагадує першу тему сонати “Hammerklavires” Бетховена. Розбіжності їх 

визначаються хіба що тональністю (C-dur – B-dur), динамічним рівнем  

(f – ff), темпом (Allegro 4/4 – Allegro 4/4 alla brevе) та педалізацією. 
У Брамса педаль позначена лише на першому акорді тонічного 

тризвуку, у Бетховена – педаль утримується чотири такти, спираючись на 

далекий глибинний бас. Але в обох випадках музика передає фанфарний 

характер звучання (див. Приклади 150, 151): 
 

150. Й. Брамс. Соната C-dur 

 
 

151. Л. Бетховен. Соната №29 

 
 

Мислення Брамса-симфоніста яскраво проявилося й у Сонаті ор. 2 

fis-moll (контрапункти оркестрового типу, тремоло літавр та трелі 

струнних pizzicato), й у сонаті ор. 5 f-moll, особливо у її четвертій частині 

– Інтермецо (Rückblick – “Погляд у минуле”), де від першого до 

останнього звука чуються оркестрові голоси: дерев'яні духові та литаври 

(див. приклад 152), оркестрові tutti (див. приклад 153), контрабаси. 
Відповідно до “партитури” піаніст використовує педальну та 

безпедальну звучність: 
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152. Й. Брамс. Соната ор. 5 f-moll, ч. IV 

 
 

153. Й. Брамс. Соната ор. 5 f-moll, ч. IV 

 
Як бачимо, композитори-романтики навчилися використовувати 

звукові ресурси кожного регістру, надавати їм тембрових характеристик 
інструментів оркестру. І все це – завдяки педалі, можливості та таємниці 
якої постійно розширювались та розкривались. 

Заради втілення художніх ідей композитори-романтики відмовилися 
від старих правил “чистої гармонії” і стали сміливо експериментувати з 
педаллю. Змішуючи різнорідні гармонічні звучання, зіставляючи та 
поєднуючи звучання далеких регістрів, вони надзвичайно розширили 
колористичні можливості фортепіано. Як наслідок, на дещо сухуватому та 
одноманітному за своїм звучанням фортепіано їм вдалося досягти яскравих, 
неповторних колористичних ефектів. Їхня необхідність була викликана 
зверненням композиторів-романтиків до програмної музики, в якій знайшли 
втілення картини, пов'язані з образами навколишнього світу (пейзажі, 
картини народних гулянь, портретні замальовки) та літературних сюжетів. 
У якості програми “виступали” також твори живопису, скульптури і навіть 
архітектури (“Каплиця Вільгельма Теля” Ф. Ліста з “Років мандрів”). Все це 
спричинило народження нових музичних форм і жанрів, а також появ 
новітніх оригінальних засобів виразності (зокрема, й педальних). У кожного з 
композиторів-романтиків, звичайно, є власна прихильність до жанрів та 
програмної музики. У Шопена, Шуберта. Брамса, наприклад, переважає 
безпрограмна музика (мова йде про фортепіанну творчість), програмна – 
пов'язана здебільшого з народно-танцювальними жанрами, талановито 
трансформованими у їхній творчості (вальси, мазурки, екосези, полонези 
і т. ін.). У творчості Шумана та Ліста програмна музика займає значне місце 
і представлена різними її видами. Зустрічаються твори, навіяні 
літературними творами, пейзажною лірикою, образами дійсності і т. ін. 
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Головне – це те, що всі згадані майстри досягли найвищого рівня, 

художньої техніки, яка дозволила їм яскраво та своєрідно відтворювати 

музичні образи у програмних творах як великої, так і малої форми. 
Майстром звукопису, безумовно, слід вважати Ф. Ліста. У його 

музиці ми зустрічаємо чимало епізодів і навіть цілих п’єс, які мають 

зображальний характер. Це досягається поєднанням оригінального 

фактурного викладення з барвистою педаллю (див. приклади 154, 155, 156): 
154. Ф. Ліст. Шум лісу 

 

155. Ф. Ліст. На березі струмка 

 

156. Ф. Ліст. На Валленштадському озері 
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Виконавцеві важливо, не руйнуючи зображальний момент, чутливо 

вибудовувати “баланс” мелодичної лінії та супроводу, тонкими 

педальними “штрихами” регулювати чистоту та прозорість звучання. 
На початку Етюда “Шум лісу” низхідні мелодичні ходи 

забарвлюють педаллю доти, доки вони не здійснюють “поворот”, що 

потребує чутливої зміни педалі. Фразувальні ліги підказують “педальне” 

дихання. У 5-му такті на розв'язанні “as” не слід різко знімати педаль і 

таким чином “оголювати” його. Виконання вступного розділу на лівій та 

неповній педалі створює відчуття легкого повівання вітерця, що колише 

листя дерев. Зміни образної драматургії п'єси вносять переміни у стиль 

викладення: розсуваються межі між гармонічним фоном та мелодією, 

посилюється динамічна напруга, об'ємніше та повніше стає педаль. 

“Каменем спотикання” для виконавців є підхід до кульмінації fff – стрибки 

у партії лівої руки. І в цьому разі педаль надає підтримку, допомагає 

подолати бар'єр складності. Педаль утримується протягом кожного такту, 

утворюючи могутню хвилю наростання. Недосвідчені виконавці, 

піклуючись про “чистоту гармонії”, змінюють педаль на кожному басі, що 

не тільки руйнує загальне звучання, але й веде до дискоординації рухів. 
У п'єсі “На березі ручаю” секундові нашарування чудово 

уписуються у мелодичні сполучення та каденції (5 каденцій). Коли у 

мелодичній лінії йдуть швидкі зміни гармоній, педаль використовується 

неповна (за гармоніями), аби не “розмивати” рельєф фігурацій 

шістнадцятих, які імітують журчання струмочка. 
У побудові E-dur – Es-dur педаль застосовується глибока на 

витриманому басі і утримується протягом кожного такту. Фігураційний 

фон м'яко огортає мелодію та короткі акорди арпеджіато, що асоціюються 

з легкими сплесками води. 
Педаль надає чарівного колориту різноманітним за своєю 

конфігурацією каденціями. Біг цих каденцій, спрямований униз, подібний 

до джерела, що стікає зі схилів гори і розбризкує сріблясті краплі води 

(секунди). 
Симпатія Ліста до зображальних моментів яскраво відбилася у 

творах із “д з в о н о в и м  з в у ч а н н я м ”. Якщо на початку “Похоронної 

ходи” педальний гул посилює передзвін тяжких дзвонів і сміливо 

забарвлює дисонуючі гармонії у басовому регістрі, то у ноктюрні 

“Женевські дзвони” педаль “розпорошує” приглушений передзвін, який 

лунає здалека, і надалі стає м'яким гармонічним фоном для зворушливо-

ніжної мелодії: 
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157. Ф. Ліст. Женевські дзвони 

 
Педальне чуття допомогло Лісту знайти нові колористичні 

звучання, що заглядають у імпресіоністичну далечінь. У п'єсах 

“Дзвоновий передзвін”  та “Вечірній дзвін” (див. приклади 158, 159) з 

останнього циклу “Різдвяна ялинка”, написаного для онуки Даніели 

Бюлов, дзвоновість заворожує своєю чарівною красою: 
 

158. Ф. Ліст. Дзвоновий передзвін 

 
 

159. Ф. Ліст. Вечірній дзвін 

 
Чарівні рулади солов'їного співу чути у “Мефісто-вальсі” Ліста 

(епізод з “Фауста” Н. Ленау) на тлі витриманої на педалі гармонії: 
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160. Ф. Ліст. Мефісто-вальс 

 
У т в о р а х  і з  с ю ж е т н о ю  п р о г р а м н і с т ю  педаль грає 

винятково важливу роль у змалюванні характеристичних рис героїв та 

образних сфер. У тому ж “Мефісто-вальсі” барвиста педаль – невід'ємна 

частина і селянського вальсу, і вальсу-томління, і в епізоді блукаючих 

вогнів, і гримас Мефістофеля. Без педалі навряд чи вдалося б Лісту 

передати страхітливий гул пекла і лірико-драматичні картини Франчески 

та Паоло у Фантазії-сонаті “Після прочитання Данте”. 
Обрамлені педаллю ходи “диявольських” тритонів на початку 

сонати народжують зоровий образ пекельної брами та триголового 

злючого пса Цербера їз хвостом та гривою із змій, який охороняє вхід: 
 

161. Ф. Ліст. Після прочитання Данте  

 
Низхідні хроматичні ходи гармоній, що виконуються на одній 

педалі п'ять тактів (позначення належить Лістові), на початку епізоду 

Presto agitato assai створюють приголомшливий звуковий ефект, що 

асоціюється із гулом дантівського пекла. 
Той самий прийом низхідних хроматичних ходів, що перенесений 

до верхнього регістру і звучить на педалі, коїть чудеса образних 

перевтілень. Тепер педаль створює чарівний звуковий колорит і занурює 

нас у світ спогадів Франчески та Паоло: 
 

 

 



 

144 

162. Ф. Ліст. Після прочитання Данте  

 
Не тільки хроматичні, але й діатонічні послідовності в сонаті 

виконуються на одній педалі. Таким побудуванням є перехід до репризи, 

де педаль на fortissimo підкреслює його пристрасно-декламаційний 

характер: 
 

163. Ф. Ліст. Після прочитання Данте  

 
Це секвенційне побудування цікаве ще й тому, що глибинний 

форшлаг з акордом на педалі стає основою для наступного ряду – типово 

романтичний прийом “захвату” педаллю басу від попереднього такту, 

прийом, який буде підхоплений західноєвропейськими та російськими 

композиторами-романтиками. 
Відтворити страшні завивання пекла допомагає динамічна педаль 

на висхідних октавних злетах (див. приклад 164) у басовому регістрі, а 

також у момент найвищого напруження – побудування con strepitato 

(первісне позначення Ліста – “infernale” – “пекельно”), в якому вона 

(педаль) утримується протягом декількох тактів, наповнюючи звуковий 

простір шумом та гуркотом: 
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164. Ф. Ліст. Після прочитання Данте  

 
Для Ліста програмою для створення музичних творів слугували 

навіть в и т в о р и  с к у л ь п т у р и , враження від яких він передавав 

кольористою, образною мовою, яка набувала рельєфності завдяки 

використанню педалі. У п'єсі “Мислитель” (“Роки мандрів”. Рік другий: 

Італія), Ліст спробував відтворити образ мікеланджеловської статуї. 

Акордова фактура, низькій регістр, ритмічна організація музики (характер 

похмурої ходи) підкреслюють зосередженість, заглибленість образу. Стан 

спокою підтримує чергування пауз та акордики у супроводі. Широкі 

арпеджовані акорди звучать на педалі (пряма педаль береться з першим 

звуком акорду). Пробудження та активізація “думки” розпочинається з 

побудови sotto voce, pesante. Повзаючі хроматизми у басі, які звучать на 

педалі, дуже виразно відбивають цей момент: 
 

165. Ф. Ліст. Мислитель 

 
Неперевершеним майстром сюжетної та картинної програмності 

був Р. Шуман. Якщо у Ліста педаль слугувала “блищанню яскравої 

палітри” (Н. Голубовська), то у Шумана – створенню незвичайних 

звучань, особливо у зображенні п о р т р е т н и х  з а р и с о в о к . 
Шумановські портретні образи надзвичайно різноманітні, їхні 

звукові характеристики іноді не піддаються словесному описанню. Інколи 

виникає відчуття присутності якогось джерела, яке насичує їх особливим 

світлом. Не є таємницею, що цим джерелом є педаль, то легка, надхмарна, 

то густа, глибока у залежності від реальності чи химерності 

змальовуваних портретів. 
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Вигадливими інтонаціями, гострою ритмікою, стрибками і майже 

безпедальною звучністю передає Шуман портрет блазня Арлекіна й у 

“Метеликах”, й у “Карнавалі” (див. приклади 166, 167): 
 

166. Р. Шуман. Метелики 

 
 

167. Р. Шуман. Карнавал (“Арлекін”) 

 
Майже ті самі засоби виразності, що й у “Арлекіні”, використовує 

Шуман для характеристики ігрового, капризного образа “Кокетки”. 

Педаль, злегка забарвлюючи деякі баси, відтінює м'яку галантність юної 

кокетки, що пурхає між гостями карнавалу: 
 

168. Р. Шуман. Карнавал (“Кокетка”) 

 
Ступінь педальної насиченості змінюється у залежності від 

характеристичних рис портретного образу. Задля змалювання томливого, 

соромливого образу Евсебія Шуман на початку використовує безпедальну 

барву, а в подальшому (Più lento, molto teneramente) – педаль за 
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гармоніями. Пристрасність, гарячність натури Флорестана вдало 

передається поєднанням стрімкості руху та гармонічної педалі: спочатку 

на два такти, а з появою вальсової теми, запозиченої з “Метеликів”, – на 

один (див. приклади 169, 170): 
 

169. Р. Шуман. Карнавал (“Евсебій”) 

 
 

170. Р. Шуман. Карнавал (“Флорестан”) 

 
Творчу натуру Шумана завжди приваблювала своєрідна пластика 

та польотність вальсу, особливо коли виникає необхідність відтворення 

жіночих портретів. У “Карнавалі” два жіночі образи протиставлені один 

одному, як Флорестан – Евсебію. Вальс Кіаріни – тремтливо-

схвильований, не обтяжений педаллю завдяки “видиху” на третій долі. 

Вальс  Естрели – стрімкий, пристрасний, виражається не лише темповим 

зрушенням, але й більш об'ємнішою педаллю (див. Приклади 171, 172): 
 

171. Р. Шуман. Карнавал (“Кіаріна”) 
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172. Р. Шуман. Карнавал (“Естрелла”) 

 
Портрети Паганіні та Шопена “схоплені” Шуманом ідеально точно, 

бо містять яскраві риси їхньої творчої індивідуальності. Паганіні 

зображений блискучим віртуозом, якому під силу усі види техніки, в тому 

числі й “диявольські піцикато”. Цей номер зі стрибками та грою акцентів 

є трансцендентним і для піаністів. На piano звучання майже безпедальне, у 

момент кульмінації декілька фігур поєднуються у цілісний гармонічний 

комплекс. 
Портрет Шопена написаний у характері ноктюрна, де ніжна 

мелодія окутана педальним серпанком гармонічних фігурацій: 
 

173. Р. Шуман. Карнавал (“Шопен”) 

 
Виразна функція педалі дуже значна у “п р и к л а д н и х  ж а н р а х ” 

– танцях, маршах, в яких, як у дзеркалі, відбились естетичні уподобання та 

норми епохи. 
У епоху романтизму такі танцювальні жанри, як вальс, мазурка, 

полонез, екосез отримали самостійне концертне звучання і наповнились 

новим поетичним змістом. Не втративши при цьому характерних 

мелодико-ритмічних елементів та чіткості кадансових формул. Включення 

танцювальних ритмів у твори великої форми (у розділи, епізоди, частини) 

допомагає виявити художню концепцію твору, підкреслити ті чи інші 

національні риси музики. 
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Образна багатогранність танцювальних жанрів, темпо-ритмічна 

пластика, вишуканість та оригінальність мелодичних узорів відкриває 

простір для пошуку цікавих педальних барв. 
Вальсові опуси Шуберта (як ранні, так і пізні) відтворюють обрис 

народного німецького танцю лендлера. Поєднуючи міні-вальси у якесь 

сюїтне утворення (ор. 9 а – 18 вальсів, ор. 9 б – 18, ор. 18 а – 12, ор. 50 а, в 

(сентиментальні) – по 17, ор. 77 (шляхетні) – 12 і т. ін.), Шуберт знаходить 

для кожного номера індивідуальне поетичне забарвлення. Танцювальна 

природа жанра відчувається завжди і у мелодичній пластиці, і у 

рельєфності ритмічної розчленованості, і в акцентуванні, і у гармонічній 

конструкції, і, нарешті, у педалізації. Присутність та необхідність педалі 

виявляється навіть при візуальному сприйманні нотного тексту. Вже у 

першому вальсі ор. 9 а Шуберт виписує бас цілою нотою, яка береться на 

перші дві чверті і знімається на третій, надає музиці вишуканості і 

підкреслює інтонаційну опору, зміна педалі – через такт: 
 

174. Ф. Шуберт. Вальс ор. 9 а №1 

 
Вальсова педаль, незважаючи на різні формули супроводу, зберігає 

досить стійкі часові обриси. Найчастіше “вивільнення” педалі виникає 

перед третьою метричною долею, але це “правило” буде скільки завгодно 

порушуватись у вальсах концертного плану, наприклад, Шопена. 
При акомпанементі “бас-акорд“ дуже важливо, щоб педаль з'єднала 

їх у спільну гармонію. Особливості мелодичної лінії (штрихи, динаміка) 

підказують виконавцю й міру утримання педалі, й ступінь глибини її 

натискання (див. приклади 175, 176): 
 

175. Ф. Шуберт. Вальс ор. 9 а №6 
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176. Ф. Шуберт. Вальс ор. 9 а №14 

 
У своїх вальсах Шуберт досить часто користується контрастною 

динамікою як у рамках одного періоду, так і речення, що не є прийомом 

“луни”, а скоріше засобом, що відбиває новий поворот у розвитку 

музичного образу. Такий тип динаміки позначається і на способах 

педалізації. У вальсі ор. 18 а №12 на forte (фанфарні інтонації) може бути 

застосована коротка педаль на першій долі (паузи – реальні) і більш довга 

(на дві перші долі) – на pianissimo, що відповідає польотності, 

витонченості музики (див. приклади 177, 178): 
 

177. Ф. Шуберт. Вальс ор. 18 а №12 

 
 

178. Ф. Шуберт. Вальс ор. 18 а №12 

 
Шуберт, як і Шопен, сміливо включає у звукову тканину вальсів 

фігурації з прохідними секундами, яким педаль надає неповторної 

чарівності й особливого колориту: 
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179. Ф. Шуберт. Вальс ор. 18 а №5 

 
Сміливою може бути педаль і у Вальсі ор. 127 №6, де висхідні 

пасажі в басу допомагають передати запаморочливий рух танцю: 
 

            180. Ф.Шуберт. Вальс ор.127 №6 

 
У вальсах Шуберта педаль грає неабияку роль, але вона не знімає 

“відповідальності” з рук піаніста, які повинні вміти передати різні нюанси 

мелодизму, своєрідне сполучення пісенності та танцювальності, що є 

таким необхідним для виявлення психологічного підтексту музики. 
Якщо вальси Шуберта лаконічні за формою (здебільшого вони 

написані у простій двочастинній  формі і рідше – у тричастинній, як, 

наприклад, “Останні вальси” (Letzte Walzer) ор. 127 №№1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 20), то вальси Шопена, зберігаючи традиційні ознаки танцю 

(метроритм, темп, повторність структурних елементів, пластичність 

мелодичного матеріалу), відкривають нову сторінку у розвитку жанру, 

наближаючись за своєю лірико-поетичною направленістю до поемних 

жанрів. 
Новизна шопенівських вальсів знаходить своє вираження 

у супроводі, який на відміну від австрійських акомпанементів 

з характерною формулою “бас – важка доля плюс 2 акорди – слабкі долі”, 

помітно змінюється: звуковий склад на слабких долях різний, 

збільшується тривалість другої долі або з'являється пауза на одній 

з слабких долей, акцентуючи характерні риси танців мазуркової групи 

(див. приклади 181, 182): 
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181. Ф. Шопен. Великий блискучий вальс ор. 34 №1 

 
 

182. Ф. Шопен. Великий блискучий вальс ор. 34 №1 

 
У наведених вище прикладах педаль є прямою і утримується по 

суті протягом усього такту, незважаючи на паузи. Легкий педальний 

“люфт” між тактами все-таки має бути відчутним, адже він, сполучаючись 

із грою акцентів у мелодії та злітаючими фіоритурами, сприяє яскравому 

обрису вальсового ритму і відтворенню святкової атмосфери.  
Розділи вступу та завершення, які обрамовують вальс, містять 

блискучі фігураційні ходи, що потребують об’ємної, барвистої педалі 

(див. приклади 183, 184): 
 

183. Ф. Шопен. Великий блискучий вальс ор. 34 №1 
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184. Ф. Шопен. Великий вальс ор. 42 

 
По-своєму оригінальна, примхлива, невловима педаль у мазурках 

Шопена з їх образно-смисловою заглибленістю, багатством мелодичного 

начала, своєрідністю ритміки та акцентування. 
Свої мазурки Шопен, як відомо, називав “образками”, тобто 

“картинками”, що свідчить про наявність в них певного підтексту, який 

стає ще зрозумілішим виконавцю, якщо він обізнаний з відмінностями 

народних танців мазурової групи: мазуром, обреком та куявяком, ознаки 

яких часом стикаються в рамках однієї мазурки. 
М а з у р  – найвідоміший польський танець, що вирізняється 

життєрадісним характером та примхливим ритмом:  

 
О б е р е к  – “дрібний мазур, “спіральний”, “гвинтовий”, 

“поривчастий” – танець рухливий, типово сільський із змінними 

акцентами, що виражається у танці притупуванням, підскоками:  

 
К у я в я к  – “лінивий”, “пливучий” – танець ліричний, наспівний, 

мінорний:  

 
Мелодія в мазурках Шопена звичайно “живе” власним життям, 

в ній відчуваються риси, властиві тому чи іншому різновиду жанру, 

а супровід стійкіший, він зберігає ритмічний малюнок танцю та 

характерні акценти, які іноді звучать без педалі, а іноді на педалі у 

залежності від контексту музики (див. приклади 185, 186): 
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185. Ф. Шопен. Мазурка ор. 6 №1 

 
186. Ф. Шопен. Мазурка ор. 6 №1 

 
Для багатьох мазурок є характерним утримання педалі на перших 

двох долях такту (бас – акорд), а зняття – на третій. У тих мазурках, в яких 

на першій долі пауза, педаль частіше припадає на другу та третю долі: 
 

187. Ф. Шопен. Мазурка ор. 7 №3 

 
Коли мелодія занурена у тишу й звучить на тлі остинатного басу, 

який нагадує народний інструмент дуду, педаль може бути скільки 

завгодно тривалою, довгою, тим більше при відстані між голосом та 

супроводом у декілька октав: 
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188. Ф. Шопен. Мазурка ор. 7 №1 

 

 
У мазурках ліричного плану, із вишукано-тонким плетінням 

мелодичного малюнка, який містить орнаментальні фігурації, педаль 

повинна бути дуже делікатною та регулюватися слухом виконавця. 

Чутливі, інтонуючи пальці піаніста спроможні досягти вищої 

витонченості у польотних фігураціях й без використання педалі. Вибір 

між педальним (неповне натискання) та безпедальним звучанням 

залишається за виконавцем і визначається його смаком та якістю 

інструмента: 
 

189. Ф. Шопен. Мазурка ор. 17 №4 

 
У рухливих мазурках (див. ор. 6 №3, ор. 17 №1) ритмічно 

загострені мелодичні ходи, які передають гордовитий, норовливий дух 

сільського танцю оберека, набувають повного звучання та яскравості 

динамічного зльоту завдяки об'ємній педалі та точному відтворенню 

усього рельєфу фактури, яка містить цезури, акценти, штрихи: 
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190. Ф. Шопен. Мазурка ор. 6 №3 

 
Особливою пластикою інтонування вирізняються мазурки, 

прообразом яких став меланхолійний, “сонний” танець куявяк. Вітіюваті 

мелодії з прохідними секундами, що обволікаються легкою гармонічною 

педаллю, стають принадно ніжними та граціозними: 
 

191. Ф. Шопен. Мазурка ор. 41 №4 

 
Таким чином, характер жанрового змісту мазурок розкривається на 

основі танцювальної пластики, яка виражає емоційний зміст танцю, а 

також на основі опису народних танців, що дають уявлення про їх 

специфічні особливості. 
Усі ці ознаки у сукупності спрямовують мислення піаніста на 

пошук необхідних виразних засобів, включаючи педалізацію. 
Аналогічне відношення повинно спостерігатися у виконавця й до 

п о л о н е з у  (танець-хода), який у Шопена за змістом та формою 

наближається до форми поемно-баладного типу. Полонез відрізняється від 

вальсів та мазурок своєю поважністю, “заземленням”, опірністю усіх 

долей такту та характерним ритмічним малюнком : 
 

 
або 
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Шопену з двох побутуваних у Польщі видів полонезу – сільського 

та придворного, за образним строєм ближче останній. Його жанровий 

зміст пов'язаний із затвердженням духовної величі та мужності 

польського народу (Полонез A-dur не випадково виконує роль позивних 

радіо Варшави). 
Емоційному змістові полонезів повною мірою відповідає фактура, 

яка насичена усіма видами фортепіанного викладення й органічно 

доповнена педальним звучанням. 
Педаль у полонезах має важливі виразні функції, вона збагачує 

звучання, надаючи йому то пишності та урочистості, то м'якості та 

ліричності, знімає ударність тону на акордах, позначених таким рідкісним 

для Шопена нюансом, як ff та fff (див. Полонези ор. 26 №1, 2), поєднує 

розкладені гармонії у спільні співзвуччя, сприяє темброутворенню 

звучащої фактури, посилює акцентування окремих інтонацій, виявляє та 

загострює ознаки іншої жанровості усередині полонезу (див. Полонез 

ор. 44 fis-moll – розділ Doppio movimento. Tempo di Mazurka), служить 

гармонічним фундаментом для каденцій імпровізаційного складу 

(див. Полонез-фантазію ор. 61). 
Принципи педалізації, які є характерними для програмної музики, 

включаючи твори з “неповним відтворенням” жанру (вальси, мазурки, 

полонези), повністю або частково переходять до непрограмної музики, 

допомагаючи виявити  її образно-смислову направленість. Головне ж – це 

те, що композитори-романтики, використовуючи виразність усіх 

елементів (формул) програмної музики, в тому числі й прикладних жанрів 

(побутових), змогли зберегти національний колорит своєї музичної мови, 

розширити його художньо-образні горизонти, нарешті, створити нові 

жанри, які стали дивовижно яскравим втіленням картин навколишнього 

світу (етюди, скерцо, балади, сонати і т.ін.) 
 

Контрольні запитання 
 

1. Кого з композиторів слід вважати “передромантиком”? 
2. Що таке фактурна педаль? 
3. Що слід розуміти під педальною ідеєю? 
4. Які види педалі використовуються у романтичній музиці? 
5. Які типи фактури характерні для фортепіанних творів 

романтиків? 
6. Які інструментальні тембри можна відтворити на фортепіано за 

допомогою педалі? 
7. Які функції виконує педаль у програмних творах романтиків? 
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* * * 

Великі романтики – Ф. Шопен, Ф. Ліст, Ф. Шуберт, Р. Шуман – 

здійснили переворот у композиторській техніці, змінили уявлення про 

виразні можливості фортепіано, які склалися протягом століття, нарешті, 

виявили колосальний художній вплив на фортепіанну  та взагалі музичну 

культуру багатьох країн світу. 

Свій рух романтизм пройшов із заходу на схід.  

Віяння романтизму відчували на своїй творчості засновник 

російської класичної музики М. І. Глінка (романтичне світосприймання, 

відчуття колориту, емоційна відкритість зближували, єднали його 

із такими композиторами, як Ф. Шопен, Г. Берліоз, К. Вебер), 

та представники національної реалістичної школи – О. Дарогомижський, 

М. Мусоргський, М. Римський-Корсаков. 

Наприкінці ХІХ ст. найкращі традиції романтизму продовжили 

П. І. Чайковський, С.В. Рахманінов, О. Скрябін, М. Метнер, 

М. М’ясковський та інші. Російські композитори, хоча й були під значним 

впливом західноєвропейського романтизму, зуміли створити новий 

індивідуальний піанізм. Засоби виразності (у тому числі й жанри), які 

були запозичені у композиторів-романтиків, вдало вплітались у російську 

національну стилістику, з характерною для неї поліфонічною фактурою, 

багатством мелодико-гармонічних та ритмічних конструкцій. Педаль 

стала, як і раніше, виконувати одну з найважливіших функцій в утворенні 

динаміко-колористичних характеристик образної сфери творів. Педальні 

засоби стають настільки різноманітними, що часом не піддаються точній 

фіксації. Цим можна пояснити також той факт, що більшість композиторів 

не виписують педаль у своїх творах, покладаючись на педальне чуття 

виконавців та знання ними основних закономірностей педалізації. 

Такі композитори, як А. Рубінштейн, А. Лядов, А. Аренський, 

О. Скрябін відчули на своїй творчості  вплив стилю Ф. Шопена, це  

позначилося не лише на засобах викладення, але й на засобах педалізації. 

Гармонічна педаль поєднувалася у них з легкою, неповною педаллю, яка 

зафарбовувала  часом швидкоплинні інтонації. 

Виконавець, як вже відзначалося раніше, обирає педальний засіб, 

виходячи з художньої ідей твору. Наприклад, відома п’єса Лядова “Музична 

табакерка” (як і сучасна п’єса А. Томазі “Музична табакерка” – див. приклад 

22) може бути виконана, на думку Н. Голубовської [26, c. 13], від початку до 

кінця на одній педалі (неповній), що відповідає образу п’єси, яка передає 

звучання металевої машинки з характерним призвуком, який бринить. Якщо 

юному виконавцю неповне натискання педалі важко виконати технічно, тоді 

можна звернутися до цього твору в редакції В. Н. Аргамакова, де педаль 

в основному ритмічна, але  дозволяються секундові нашарування: 
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192. О. Лядов. Музична табакерка 

 
Багато з творів Лядова написані у шопенівській манері (Варіації на 

польську тему, вальси, багателі, мазурки) та відповідно вимагають 

пальцевої філігранної техніки та майстерної педалізації. 

Ліричний образ Багателі ор. 30 Лядова відображує трохи сумна 

мелодія з низхідним ходом на зм.5, яку мірно розгойдують тріолі 

супроводу.  Гармонічна педаль, огортаючи акордові та неакордові звуки, 

підкреслює інтонаційну пластику мелодичної лінії:  

 

193. О. Лядов. Багатель ор. 30 

 
Яскравий ефект виникає у Пасторалі ор. 17 №2 Лядова від 

поступового накопичення обертонів, які виникають при суміщенні на 

педалі звукових шарів, які далеко знаходяться один від одного – басової 

основи та фігурацій у верхньому регістрі:  
 

194. О. Лядов. Пастораль ор. 17 №2 
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Піанізм Шопена був дуже близьким Лядову. Він (Лядов), свідомо 

чи ні, створював мелодико-ритмічні формули, близькі шопенівському 

письму, що вимагало ідентичних педальних засобів. Згадаємо Експромт 

As-dur Шопена та порівняємо його з Прелюдією ор. 10 № 1 Лядова: 

 

195. О. Лядов. Прелюдія ор. 10 №1 

 
Момент зняття педалі у прикладі 195 можна було б визначити й на 

четвертій восьмій, але, гадаємо, що слух виконавця стане тим механізмом, 

який визначить найкращим чином й час педального “видиху”, й ступінь 

натискання лапки педалі. 
В цілому, як справедливо визначає Н. Голубовська, педаль у творах 

Лядова дуже проста, а складність “міститься лише у руках, у філігранному 

відчутті тонкого плетива фортепіанної тканини” [25, с. 88]. 

У творчому надбанні геніального піаніста-віртуоза другої половини 

ХІХ ст., блискучого інтерпретатора музики всіх епох А. Рубінштейна є 

чимало власних фортепіанних композицій (концерти, варіації, етюди, 

п’єси), які вимагають від виконавця майстерного володіння всіма видами 

фортепіанної техніки, враховуючи педалізацію. 
Відомо, що педаллю Рубінштейн користувався стихійно і вона мала 

такий самий імпровізаційний характер, як і його гра. Не випадково 

Буховцев, звернувшись до Рубінштейна з проханням перевірити 

правильність педалі, почув від нього, що він “не знає, як бере педаль”. 

Педалізація творів Рубінштейна досить складна, часто не піддається 

описові, особливо у великомасштабних творах. Але у будь-який час 

виконавець повинен виходити з стилістичних особливостей його творів. 

Стиль Рубінштейна-композитора носить синтетичний характер, тому 

що являє собою поєднання, яке складається з усталених форм 

західноєвропейської музики та інтонацій російського міського фольклору. 

Дуже близька за інтонаційним складом до російського міського 

романсу “Мелодія” Рубінштейна. Акорди, які імітують гітарний 

акомпанемент, оторочують мелодичний голос, який міститься у середньому 

регістрі. Широко розташовані акорди у випадку невеликого  розтягування 

пальців руки можуть виконуватися арпеджіато – педаль пряма: 
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196. А. Рубінштейн. Мелодія. 

 
На композиторський почерк Рубінштейна природним чином 

вплинула творчість Шопена та Шумана, творам яких він віддавав перевагу 

у своїх концертних програмах. Звідси – включення фактурної педалі у 

музичну тканину творів (див. приклад 197). Використання різних варіантів 

неповної педалі (див. приклад 198): 
 

197. А. Рубінштейн. Ноктюрн ор. 69 №2 

 
 

198. А. Рубінштейн. Романс ор. 26 № 1 

 
Композиторське письмо А. Аренського – представника російської 

композиторської школи, поєднує у собі тонкий ліризм (у мелодизмі чути 

явно шопенівські нотки) та елементи помпезного концертного стилю 

(витоки фігурацій, ущілена акордика, мартелатні побудови). Насичена 



 

162 

глибока педаль чудово поєднується з викладанням, яке охоплює всі 

регістри фортепіано. 
Природний ліризм Аренського проявився у мініатюрах програмного 

типу. Педаль у “Баркаролі” надає мелодії оксамитового відливу та водночас 

виявляє красу фону, який коливається, ніби вода, що плещеться: 
 

199. А. Аренський. Баркарола ор. 36 №11 

 
Художній образ твору та педалізація знаходяться у тісній взаємодії. 

Відтворити руками ніжний образ “Незабудки” Аренського можна лише 

за допомогою тонкої педалізації. Ланцюжки запізнілих педалей необхідні 

для підтримання чистоти, прозорості мелодичної лінії: 
 

200. А. Аренський. Незабудка 

 
Перші опуси мініатюр Скрябіна також несуть на собі відбиток 

шопенівського піанізму. Тонкощі плетіння мелодичних малюнків,  підтримані 

неповною педаллю, відбивають витонченість скрябінівських образів: 
 

201. О. Скрябін. Експромт ор. 10 №2 
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Проникнення у російську фортепіанну музику західноєвропейських 

впливів помітно поновили її тематику та образно-стилістичний лад. У той 

самий час із боку композиторів помітно зріс інтерес до народно-епічних 

сюжетів, казок, фантазій, що вимагало пошуку незвичних засобів 

виразності, нових форм художнього втілення. 

Російських композиторів приваблює програмна мініатюра. 

Чайковський, Скрябін, Метнер, Рахманінов створюють чудові цикли 

мініатюр та просто окремі п’єси, у яких звук та педаль “нарівні” “ліплять” 

музичний образ. Поряд з традиційними засобами педалізації композитори 

знаходять нові, оригінальні, раніш не застосовані. Ефект педальних 

засобів підсилювався у багато разів, завдяки незвичним мелодико-

гармонічним та ритмічним утворенням. 

Самобутність композиторського почерку М. Метнера помітна з 

перших його опусів. Чудовий піаніст, він дуже добре знав та відчував 

природу фортепіано. Природне згасання фортепіанного звука він вмів 

компенсувати педальними ефектами, які дозволяли зробити crescendo на 

зникаючому акорді, або виливання звука з фігураційного потоку. Та хоча 

щось схоже зустрічалось у творах романтиків (“Варіації та тему Abegg”, 

“Метелики”, “Карнавал” Шумана), Метнер це робить по-своєму, не 

копіюючи творчі знахідки попередників. 

У “Картині-настрою” ор. 1 №5 Метнер майстерно відтворив образ 

хуртовини та “дзвін”, що доноситься “крізь шум вітру” (Лермонтов). 

З витоку фігурацій із “завихреннями”, які звучать на подовженій педалі, 

спливає акорд, що імітує дзвоновий дзвін: 
 

202. М. Метнер. Картина-настрій ор. 1 №5 
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Аналогічний засіб випливання звука “f” з фігураційного ходу, який 

виконується з в і б р у ю ч о ю  п е д а л л ю , застосований Метнером 

у заключній побудові Казки-сценки ор. 52 №6: 
 

203. М. Метнер. Казка ор. 51 № 6 

 
*) f – взяти без звуку 

 

У творчості Метнера жанр казки займає чільне місце. У ньому 

композитор виступає неперевершеним казкарем, “звукописцем”. На 

особливу увагу заслуговує авторська педаль, яка у багатьох випадках досить 

складна для виконання. Педаль, на думку Метнера, повинна бути художньо 

виправдана, а якщо так, тоді не завжди нею слід користуватися, безпедальне 

звучання – це також цікава фортепіанна фарба. Шкала педальних нюансів 

Метнера у казках (та навіть у інших творах) досить широка: від senza pedale  

до об’ємної, гармонічної. Композитор полюбляв повторювати: “Педаль! Не 

втомлювати нею! Більше 1/8, 1/4, 1/2 педалі” [52, c 88-89]: 
 

204. М. Метнер. Казка ор. 51 №5 

 
Зрозуміло, що вказівка 1/16 педалі носить умовний характер 

і свідчить про тонке педальне нюансування, зумовлене зближеністю 

партій обох рук, які грають у темпі presto та у динаміці pianissimo. 

Постійна зміна мелодичного та гармонічного візерунку вимагає легкої 

зміни педалі для підтримки чистоти звучання.  

Ірреальність метнерівських казкових образів викликала 

необхідність застосування так званої в і б р у ю ч о ї  п е д а л і , яка була 
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відсутня у творах його сучасників. Метнер виписує її значком, прийнятим 

для позначення трелі. Вібруючу педаль композитор вказує у казках ор. 34 

№№3, 4, ор. 35 №№3, 4, ор. 4 №2, ор. 51 №№3, 6 та ін. 

Володіння різними засобами педалізації – одна з важливих вимог 

до інтерпретатора метнерівської музики. На початку “Казки ельфів” ор. 48 

№2 автор дає загальну вказівку. “Грати цю п'єсу без педалі та за 

метрономом не можна!”, а далі виписує педальні ремарки: con poco 

Pedale, una corda та нарешті con vibrazione (див. приклад 205). Вібруюча 

педаль у кінці п’єси створює враження припинення ельфових 

танцювальних “діянь” при місячному сяйві. 
 

205. М. Метнер. Казка ельфів ор. 48 №2 

 
Якщо Метнер залишив вказівку педалі у своїх творах, то майстер 

світла , гармонії та колориту О. Скрябін, на жаль, вважав за неможливе 

регламентувати педаль, вважаючи, що музикант-фахівець проникнеться 

його художніми ідеями та відповідно до них знайде варіанти педалізації. 
Педалізація Скрябіна-піаніста викликала здивування у 

шанувальників його таланту. Слухачі-фахівці, за свідоцтвами очевидців, 

часом не могли відірвати очей від ніг піаніста, захоплюючись технікою 

його педалізації. Нюанси педалізації Скрябіна були невловимі настільки, 

що не було можливим описати чи зафіксувати їх на папері. Але за 

допомогою німецького апарату “Вельте-Міньон” стало можливим 

записати, а потім розшифрувати гру Скрябіна. Апарат не міг передати 

забарвлення звука, але зміг визначити відносну силу звука, темпові зміни, 

час натискання та зняття педалі. Сьогодні існують розшифровки ряду 

творів Скрябіна (у авторському виконанні), зроблені П. Лобановим. 

На прикладі авторського виконання Поеми ор. 32 №1 можна 

зробити деякі заключення  стосовно педалізації. Так, при дуже тихому 

звучанні, Скрябін користувався лівою педаллю. Взагалі взяття лівої педалі 

та її відміна відбуваються у Поемі постійно, що так відповідає її ніжному, 

вишукано-задушевному образу. Гармонії, що коливаються, які 

знаходяться то у повільних перебираннях, то у швидких фігураціях, 

зафарбовуються педаллю (див. приклад 206, 207). 
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206. О. Скрябін. Поема ор. 32 №1 

 
207. О. Скрябін. Поема ор. 32 №1 

 
Фактура ранніх творів Скрябіна повна “повітря”, ліричності, теплої 

задушевності, а тому педаль часто неповна, щоб не обтяжувати звучання. 

Навіть поява акордики не робить фактуру громіздкою, тим паче, що бас 

з’являється  звичайно раніше за весь акорд, а педаль береться на стійку 

“вертикаль” (це у випадку, коли бас можна утримати пальцем). 
Дуже часто на сильній долі залишаються залігованими не один, 

а кілька звуків у різних фактурних шарах. Педаль у таких випадках 

“захоплює” п р е д й о м н и й  а к о р д . 

Перенесенням фактурної ваги на слабкий час „пом’якшується” 

сильне, що сприяє у рамках тихої звучності іреальності звучання, 

а значить – і особливої виразності: 

208. О. Скрябін Соната-фантазія №2 

 
Схожа педаль здатна посилити динамічне напруження у момент 

екстатичного підйому (див. Сонати №№ 3, 4). 
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Цей фактурний та педальний засіб взагалі характерний для музики 

російських романтиків. Дуже часто до нього звертається С.Рахманінов для 

досягнення насиченості звукової маси, величності звучання, яка виражає 

“повноводдя” почуттів, емоційне напруження (див. приклад 209, 210, 211). 
 

209. С. Рахманінов. Етюд-картина ор. 33 № 4 

 
 

210. С. Рахманінов. Прелюдія ор. 23 № 7 

 
 

211. С. Рахманінов. Етюд-картина ор. 39 № 5 

 
У Рахманінова, як видатного майстра, незвично розвинене почуття 

колориту. Його фарби – це не прагнення до зовнішньої краси, якогось 
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зовнішнього ефекту а відбиття образно-інтонаційної сутності музики. 

Саме тому о р к е с т р а л ь н і с т ь  стає одним з головних елементів його 

музики. Вона проявляється в оркестровій манері письма з  властивими їй 

соковитими, широкими мазками, хвилеобразною динамікою, яскравими 

кульмінаціями. Елемент оркестральності спостерігається у з а с о б а х  

в и к л а д е н н я  (лінеарна багатошаровість, тирати, співставлення 

регістрів), у з а с о б а х  в и к о н а н н я  (staccato-pizzicato – особливий 

прийом (атака) звуковидобування, властивий природі духових 

інструментів), у з в у ч а н н і  (тембрально-колористичні ефекти, імітація 

інструментів духової групи – валторн, труб, литавр). 

Головне – це те, що майже у кожному творі Рахманінова, чи то 

монументальне концертне полотно, чи то витончена мініатюра, 

виявляється  нестримна фантазія митця  у плані драматургії та у плані 

різноманіття та дивної узгодженості всіх засобів виразності, включаючи 

педаль.  

Педаль – життєдайна сила рахманіновського піанізму. Вона надає 

об’ємності, протяжності, співучості музичному тону, наділяє міццю 

динамічні зльоти та кульмінації, підкреслює рельєф ритмоінтонацій та 

різних видів акцентуації, сприяє справжності зображувальних моментів. 

У межах одного твору Рахманінова педальних прийомів буває так 

багато, що вони не лише не піддаються підрахунку та фіксації, але й 

просто невловимі. Мабуть, цим пояснюється відсутність авторської педалі 

у творах Рахманінова. Виконавцю надається можливість самому відгадати 

педальні нюанси композитора, орієнтуючись на образну сферу твору та 

засоби музичного викладу. 

Музика Етюда-картини h-moll ор. 39 асоціюється із стрімким бігом 

“образних витоків” (тема російської дороги) та нагадує російське скерцо з 

характерними народно-жанровими елементами: змінним розміром, 

тритонами, низхідними інтонаціями, дзвіночками. 

Відповідно до образного ладу етюда будується візуальний ряд 

нотного письма: значна кількість відривчастих інтонацій, викладених 

шістнадцятими, численність коротких мотивів, відсутність утриманих 

басів (крім двох у кінці п’єси). Все це передбачає педаль, яка зберігає 

прозорість музичної тканини та не обважнює її звучання. Педаллю можна  

підкреслити якусь ритмоінтонацію, підсилити або пом’якшити 

акцентованість тону (див. приклади 212, 213), створити кольорову пляму 

(див. приклад 214). 
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212. С. Рахманінов. Етюд-картина ор. 39 № 4 

 
 

213. С. Рахманінов. Етюд-картина ор. 39 №4 

 
 

214. С. Рахманінов. Етюд-картина ор. 39 №4 

 
 

Іншого роду педаль у творах, де кульмінаційні зони досягають 

багатирської міці, оркестрової звучності із “вторгненням” дзвінності 

(Концерти, Етюди-картини cis-moll, E-dur ор. 33, c-moll, fis-moll, D-dur 

ор. 39 та ін.) Об’ємна подовжена педаль, охоплюючи водночас всі регістри 

з різноманітними мелодико-поліфонічними та акордово-гармонічними 

конструкціями, створює особливий акустичний фонізм. 
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До Рахманінова лише Мусоргський (“Картинки з виставки”) зумів 

майстерно відбити засобами фортепіано  дзвоновий дзвін – символ та 

голос Росії. 

Значно складніше, тонкіше, вишуканіше педаль у рахманіновській 

кантилені, яка своїми витоками іде у народно-національну музику з її 

інтонаційною та ладогармонічною основою, особливостями метроритму. 

Вокальна основа пронизує всю музику Рахманінова. Вона присутня у 

мелодіях широкого дихання, у підголосках, у фігураційних витоках, 

побудовах хорального типу. Та для кожного образу-теми композитор 

знаходить неповторний малюнок супроводу, у якому, у свою чергу, також 

можуть “висвітлюватися ” та мати змістовне значення окремі приспівки, 

ходи басової лінії, стійкі співзвуччя: 

 

215. С. Рахманінов. Стокротки 

 
 

Якими тонкими засобами виконана картина “Стокротки” (див. 

приклад 215)! У ній мелодія сплетена з ніжних, тендітних “пелюстків-

звуків” верхнього регістру, до того ж  дворядних, огорнена акордовими 

фігураціями супроводу, які нагадують коливання трави на луках. Чутливе 

звуковидобування пальців у поєднанні з  неповною педаллю, а у деяких 

місцях з напівпедаллю, здатно “висвітлити” чотиришарову фактуру цієї 

чудової п’єси. 
Лірико-драматичні твори Рахманінова – яскраве відбиття широкої, 

по-справжньому російської души композитора. Мелодизм та самобутність 

його тем дивує та тішить своєю неповторною свіжістю, неординарністю. І 

це тоді, коли в них завжди присутнє щось, що відбиває справжній 

національний характер: трихордні приспівки, поступовий рух (вгору-

вниз), секундові та квінтові ходи.  

Що стосується гармонічного супроводу та педалі, то вони 

знаходяться у тісному взаємозв'язку з образним ладом мелодико-

ритмічних утворень. 
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Засоби педалізації у “Вокалізі” та “Мелодії” дуже схожі та 

зумовлені характером музичного викладу. У обох п’єсах лірико-

споглядальний настрій переходить поступово в емоційно-схвильовану 

фазу свого розвитку. 

Тема “Вокалізу”, яка відрізняється піднесеним характером, ширяє, 

немов птах, над акордовим супроводом, її низхідні та висхідні трихордні 

приспівки огортаються педаллю та набувають задумливо-сумного відтінку 

(зміна педалі за гармоніями). 

Подальша динамізація образу супроводжується ускладненням 

поліфонічного письма: контрапунктичні лінії, повтори мотивів, октавні 

подвоєння у лінії басів. Все це збільшує загальну масу звучання, дозволяє 

застосувати подовжену педаль, яка спирається на глибинні баси. Більш 

обережно слід користуватися  педаллю , коли мелодія рухається в унісон, 

не маючи підтримки у басу:  

 
Фактура “Мелодії” у порівнянні з “Вокалізом” більш щільна та 

насичена, особливо при підході до кульмінації, коли гармонічний фон 

рухається з верхнього у нижній регістр. Слух виконавця, вловивши 

небажані змішування гармоній, повинно дати сигнал нозі здійснити 

короткочасну зміну педалі (див. приклад 216) при збереженні звучання 

басу (напівпедаль). 
 

216. С. Рахманінов. Мелодія 

 
 

Особливої смислової значущості рахманіновським мелодіям 

розспівного, протяжного характеру надає супровід, побудований за типом 

розкладених акордових фігурацій (із присутністю неакордових звуків). 

Педаль, охоплюючи у одночасному звучанні мелодію та гармонічний фон, 

створює об’ємне, багате на обертони , звукове поле. 

Згадаємо Прелюдії ор. 23 g-moll, D-dur, ор. 32, D-dur, Етюди-

картини ор. 33 g-moll, ор. 39 a-moll, es-moll, d-moll. Рапсодію на тему 

Паганіні – варіація №18, ліричні теми Концертів та ін. 
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В “Елегії” мірні коливання звичайної та суворої фігури 

акомпанементу, підхоплені гармонічною педаллю, створюють 

багатозначну звукову перспективу виразної мелодії вокально-

декламаційного складу: 
 

217. С. Рахманінов. Елегія 

 
Мелодія Прелюдії ор. 23 D-dur “розливається” повільно та плавно і 

нагадує інтонації російських пісень. Особливий ефект виникає від 

неспівпадіння мелодичного тону з басом (запізнення дорівнюється одній 

восьмій). Звучання мелодії, підтримане педаллю, стає від цього більш 

глибоким, соковитим та ясним: 

 

218. С. Рахманінов. Прелюдія ор. 23 №4 

 
 

Незвично тонко “зітканий” фактурний узор  при повторному 

проведенні основної теми Прелюдії ор. 23 №4 (pianissimo). Сама тема 

викладена акордикою, зверху її оточують мелодичні фігурації тріолей, 

знизу – розкладені гармонічні акорди. Виконавцю важливо спочатку 

знайти звукову  фарбу та інтонаційний вираз для кожного шару, а лише 

потім огорнути все гармонічною педаллю, не боячись секундових сплетінь 

у верхньому шарі: 
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219. С. Рахманінов. Прелюдія ор. 23 №4 
 

 
Дотримуючись традицій російської пісенності, Рахманінов вводить 

у гармонічні фігурації, що м’яко стелються, підголоскові інтонації, які 

збагачують  музично-змістовну сторону мелодичного витоку. Коли вони 

включені у загальне педальне звучання, підголоскові елементи своєю 

обертональною вібрацією вносять романтичну нотку у цілісне мелодико-

гармонічне утворення: 

 

220. С. Рахманінов. Концерт № 1, ч. ІІ  

 
Педаль Рахманінова, як  вже відзначалося, не завжди піддається 

точній фіксації, особливо тоді, коли звукові образи  вимагають тонких 

акварельних фарб. Навряд чи підійде глибоке натискання педалі для 

передачі “дихання вітерцю, що коливає ниву”, у Прелюдії ор. 32 G-dur. 

Вступні такти цієї прелюдії, що являють собою, як і весь наступний фон 

супроводу, характерний для російської пісні змінний лад (мажор-мінор), 

дозволяють навіть легке накладання одної гармонії на іншу (одна педаль) 

за умовами гарного туше у виконавця. 

Цікавий барвний ефект можна отримати від співставлення 

педальної та безпедальної звучностей, особливо при наявності у музиці 

досить різких динамічних перепадів:  
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221. С. Рахманінов. Прелюдія ор. 32 a-moll 

 
Подібну педаль можна зустріти у творах М.Метнера: 
 

222. М. Метнер. Канцона-серенада ор. 38 

 
М а с ш т а б н і  т в о р и  російських композиторів (концерти, 

сонати), які відрізняються складною драматургією, багатотемністю, 

багатошаровістю фактури, являють собою певний з в і д  з а с о б і в  

п е д а л і з а ц і ї , які є у фортепіанній грі. Задача виконавця – 

використовувати ті з них, які  доцільні з художньої точки зору. А тому 

виконавець повинен так добре вивчити авторський текст, щоб ясно 
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проступили його змістовні моменти, які є головним орієнтиром для 

вибору виконавських прийомів, включаючи й педалізацію. 

Нотне письмо Чайковського, Рахманінова, Скрябіна, Метнера, 

М'ясковського, незважаючи на всю свою складність, дає достатньо повне 

уявлення про художні наміри авторів, містить різного роду вказівки, які 

стосуються характеру музики та темпо-ритму, динаміки та артикуляції. З 

усіх вищезгаданих композиторів лише Метнер, із властивою йому 

дбайливістю, ставить педаль (орієнтовну). 

Багатоплановість фактури Метнера, повнота поліфонічних та 

контрапунктичних моментів передбачає чітку інтонаційну диференціацію 

кожної горизонтальної лінії та слухання їх у сукупному, “вертикальному” 

звучанні (із врахуванням звукової збалансованості).  

Всі ці моменти враховуються виконавцем при педалізації, яка 

зумовлюється не лише засобом викладу, але й засобом вимовляння. 

Музику Метнера слід не грати, а розповідати. А коли так, тоді 

піаністу потрібні пальці, “що розмовляють”. Навіть у кантиленній музиці 

слід уникати “катання пальцями клавіш” (Шагінян) та майстерно 

користуватися педаллю. 

Появу побічної партії у Сонаті ор. 22 g-moll Метнер супроводжує 

двома вказівками: con timidezza mа а tempo (несміливо, але в темпі) та 

senza pedale. Остання вказівка викликана скоріш за все побажанням 

автора зберегти чіткий рельєф акордового викладу, пауз та  цезур для 

відтворення картини тихого, несміливого діалогу. Але, як свідчить досвід, 

піаніст може “торкнути” педаллю деякі інтонації, позначені рисочками – 

tenuto: 

223. М. Метнер. Соната ор. 22  

 
По мірі розвитку образу побічної партії педаль стає більш 

глибокою та повною. Неповторного зачарування надає вона побудові з 

поліритмікою. Мелодія, огоронута педаллю, звучить прозоро та ніжно. 

Підхід до кульмінації першої хвилі розвитку побічної сфери, 



 

176 

відображений зустрічними лініями далеких регістрів, вимагає насиченої 

гармонічної педалі. Охоплюючи слухом весь звуковий простір, 

виконавець маркатує лінію верхнього голосу, підтримуючи загальне 

об’ємне звучання розкладеними гармоніями: 

 

224. М. Метнер. Соната ор. 22  

 
Тонкими педальними штрихами користується виконавець у 

заключному розділі експозиції, де акустичні межі двох тем – пов’язуючої 

та скороченої побічної – визначаються основним та квінтовим тоном ре 

мінору. Ці два тони, виписані  цілими нотами, можуть виконувати 

функцію пальцьової педалі, хоча у виконавця може виникнути природна 

потреба трохи зафарбувати педаллю деякі інтонації, не затушковуючи 

фігураційний шар.Після короткочасного динамічного підйому „risoluto” 

шурхітливу звучність можна “затуманити” вібруючою педаллю: 

 

225. М. Метнер. Соната ор. 22 

 
У другому розділі розробки – Interludium – головна інтонація 

сонати – мотив кличу – звучить з покликом та переможно (Maestoso), 

оторочена дзвоновістю. Метнер, як і Рахманінов у своєму Прелюді ор. 3 
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cis-moll, користується чотирирядковим письмом та об’ємною педаллю, що 

охоплює далеко розташовані регістри. 

У творах російських композиторів великої форми простежується 

спільність ідей (боротьба світла та темряви, життя та смерті) та засобів 

їхнього музичного втілення. Так, фактуру вони визнавали найважливішим 

формоутворюючим засобом, відчуваючи в ній величезної сили емоційний 

потенціал, який здатний впливати на образну сферу всього твору. Педаль 

так само з її численними градаціями ставала природним супутником 

фактури, яка звучить. 

М'ясковський, що прагнув у фортепіанній музиці до оркестрової 

звучності, зробив фактуру міцним засобом виразності. Застосовуючи різні 

типи фактури, він все ж надавав переваги поліфонічній. Для мелодичних 

сфер та образів він найчастіше обирав поліфонічну фактуру, для 

драматичних, активних – гармонічну. Це особливо яскраво відбилося у 

Сонаті ор. 13 №2, найцікавішому та монументальному творі 

М'ясковського для фортепіано. 

Функція педалі у Сонаті № 2 fis-moll досить значуща. Вона огортає 

мелодико-гармонічні лінії, насичує міццю напружені зони драматургічного 

розвитку, “інструментує” фактуру, створює живописні світо-тіні. 

Силу та велич надає педаль вступному розділу, в якому 

відчуваються розмашисті удари дзвонів. Змішування гармоній – атрибут 

дзвінності, тому виконавцю не слід “боротися” за чистоту звучання у 

звичному розумінні, а щодо  паузи, вони вплетаються у загальне звучання: 

 

226. М. М'ясковський. Соната ор. 13 №2 

 
Збентежливий характер головної партії посилюється за рахунок 

тріольного супроводу, у хроматичних ходах якого відчуваються інтонації 

зловісної теми “Dies irae”. Педальний шумок робить завивання  тріольного 

фону загрозливими. Кожний далекий бас зафарбовується педаллю та на 

ньому  будується тріольний ряд. Перед появою нового басу педаль 

поступово  відпускається: 
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227. М. М’ясковський. Соната ор. 13 №2 

 
Мелодична лінія побічної партії відрізняється вишуканістю, 

витонченістю, її  інтонаційні контури близькі до російської розспівності. 

Повнота обертональних призвуків, які йдуть від орнаментальних 

фігурацій, що струмують, на педалі, здається, відносять тему до 

„Захмарних далин”. Колористична педаль надає звучанню сріблястого 

мерехтіння. Зміна педалі відбувається у епізоді варіативного складу майже 

через кожні два такти: 
 
228. М. М’ясковський. Соната ор. 13 № 2 (партія лівої руки) 

 
Ланцюжки запізнілих педалей проходять у заключній партії, де 

тема “Dies irae” рухається на тлі супроводу, що імітує гуркіт литавр. 

 На початку розробки тема “Dies irae” звучить у низькому регістрі 

приглушено та нашорошено (senza pedale). По мірі посилення 

динамічного та емоційного напруження педаль стає більш об’ємною. 

Складна, контрапунктичного складу фактура,  утримується на глибоких 

педальних басах. 

У побудові Listesso tempo вигляд теми “Dies irae” змінюється до 

невпізнання. Її звучання у верхньому регістрі огортається  ніжними 

фігураціями – зміна педалі відбувається за гармоніями: 
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229. М. М’ясковський. Соната ор. 13 №2 

 
У репризі сонати педальні засоби практично ті ж самі, що й у 

експозиції. У першому розділі коди (фугато) звучання безпедальне, тому 

що тематичний матеріал, , представлений штрихом articulato та  staccato. 

Лише окремі протяжні інтонації забарвлюються педаллю. З появою теми 

фугато у збільшенні, педаль стає глибокою та пов'язуючою. 

У другому розділі коди “Piu mosso” у контрапунктичних плетіннях 

лунають теми фугато та “Dies irae”. По мірі віддалення тем однієї від 

одної, росту динамічного напруження педаль стає більш насиченою, 

сміливою. І надалі, незважаючи на нову хвилю, яка починає свій біг з 

pianissimo, педаль буде все більш об’ємною, поєднуючи тематичні 

нашарування: 

 

230. М. М'ясковський. Соната ор. 13 №2 

 
Якщо у прикладі 230 педаль утримується  протягом півтора тактів, 

то при підході до заключного розділу Allegro disperato її протяжність 

дорівнює вже семи тактам. Це  викликає величезне враження, оскільки цей 

динамічний зльот призводить до останньої кульмінаційної “хвилі” –  fff . 

Створюється враження, що не рояль, а оркестрові інструменти 

заповнюють звуковий простір. У відчайдушній “боротьбі” сходяться в 

останній раз головна та заключна (“Dies irae”) партії, стверджуючи тезис: 

“життя – це боротьба”: 
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231. М. М’ясковський. Соната ор. 13 №2 
 

 
Таким чином, фортепіанна педаль у творах російських 

композиторів завжди підкоряється художній ідеї та знаходиться у щільній 

взаємодії з мелодико-гармонічними, ритмічними, інтонаційними та 

динамічними засобами музичної виразності. Для виконавця, який відчуває 

та усвідомлює специфічні особливості творів, відкривається великий 

простір для прояву творчої фантазії у сфері педалізації. 

 

Контрольні запитання. 

1. Яким чином західноєвропейський романтизм вплинув на 

російську музику? 

2. Кому з російських композиторів був найбільш близький 

піанізм Шопена? 

3. Яку функцію виконувала педаль у творах Лядова, Аренського, 

Рубінштейна? 

4. Які особливості педалізації у творах Скрябіна та Рахманінова? 

5. Які особливості педалізації у творах Метнера та 

М’ясковського? 
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ПЕДАЛЬ У ТВОРАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ 

 

Багато українських композиторів, які отримали освіту у 

Петербурзькій консерваторії (М. Лисенко, Я. Степовий, В. Косенко), 

сприйняли творчий досвід та естетичне сприйняття російських 

композиторів та заклали основи української національної композиторської 

школи. 
У творах М. Лисенка, Я. Степового, В. Косенка, Л.Ревуцького 

(учня М. Лисенка) український національний колорит поєднується із 

західноєвропейськими музичними тенденціями. Їхні фортепіанні твори за 

жанровим різновидом, фактурою, засобами розвитку та принципами 

педалізації можуть бути віднесені до творів р о м а н т и ч н о г о  

н а п р я м к у . Так, в Експромті a-moll Лисенка фактурне викладення 

будується за шопенівським типом: рух мелодичних фігурацій на фоні 

розкладених гармоній. Протягом п'єси педаль використовується 

г а р м о н і ч н а . Злегка окресливши точним натисканням пальця баси, слід 

відразу брати педаль (по суті пряму) та утримувати її до появи нової 

гармонії. Візерунково-вишукані мелодичні фігурації, насичені секундами, 

наповнюються повітряною легкістю та рухливістю. Мимохіть 

напрошується порівняння з Експромтом As-dur Ф. Шопена: 
 

232. 

 
 

Тембральна роль секунд, що звучать, у творах романтичного 

складу досить значна. У п'єсах Лисенка “Мрія”, “Гавот” ор. 29 (середній 

розділ) секундові співвідношення чудово вписуються у мелодичну 

тканину та, огорнуті гармонічною педаллю, створюють атмосферу спокою 

та тиші (див. Приклади 233, 234): 
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233. М. Лисенко. Мрія 

 
 

234. М. Лисенко. Гавот ор. 29 

 
У наведених вище прикладах виконавцеві слід звернути увагу на 

час запізнення педалі. У першому випадку бас можна утримати пальцем 

на деякий час, і тому не треба поспішати з натисканням педалі, у другому 

– підміна педалі швидка, щоб не порушувати плинність мелодичної лінії. 
У п'єсах танцювального характеру, які містять у собі постійну 

ритмічну формулу, педаль найчастіше береться п р я м а . Вона підкреслює 

інтонаційні та жанрові моменти, дає відчуття вірного дихання. 
У “Меланхолічному вальсі” М. Лисенка педаль традиційно 

однотипова. У Гавоті ор. 29 варіантів значно більше. У першому розділі 

педаль відтіняє двотактову будову мелодії (акцентований перший такт – з 

педаллю, неакцентований другий – без педалі). Лисенко, зберігаючи 

ритмічну пульсацію, відходить від традиційного викладення гавоту з-за 

такту. У даному випадку відсутність затакту компенсувалася акцентом на 

другій долі першого такту. Під час виконання теми гавоту можливі два 

варіанти педалі: 
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235. М. Лисенко. Гавот ор. 29 

 
Уявлення про “чисту” педаль у романтичних творах зазнало великих 

змін. Художні цілі стали визначальним фактором у виборі засобу 

педалізації. Якщо образна характеристика вимагає злитності звучання у 

мелодико-гармонічних побудовах, деякої завуальованості, або, навпаки, 

гамірного ефекту, педаль може бути більш сміливою, густою. Прикладом 

може бути кульмінаційний момент Гавоту ор. 29 М. Лисенка, 

представлений стрічними хроматичними ходами у партіях обох рук. 

Миттєво взята педаль на б а с о в и й  ф о р ш л а г  та утримана протягом 

всього ходу, створює яскраву звукову пляму: 
 

236. М. Лисенко. Гавот ор. 29 

 
Завершення “Гавоту” написано у манері Ф. Ліста. Зліт 

гамоподібного діатонічного пасажу, який кріпиться на тоніці “f “ у басу, 

виконується на одній педалі, завдяки чому зростання (від pp до ff) отримує 

силу та виносить на верхівку міцні заключні акорди тонічного тризвуку: 
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237. М. Лисенко. Гавот ор. 29 

 
Лисенко вмів талановито, достеменно передати засобами 

фортепіанної виразності сумно-мрійливі настрої українських дум. 

І м і т у в а т и  гудуче, лунке, вібруюче звучання бандури допомагає густа, 

насичена педаль: 
 

238. М. Лисенко. 2-га рапсодія 

 
Українські композитори, поглиблюючи свої пізнання у сфері 

акустичних та регістрових властивостей фортепіано, поступово 

ускладнювали композиційне письмо, розширювали шкалу педальних 

прийомів. 
В. Косенко, володіючи чудовим піанізмом, відчув багату природу 

фортепіано, його безмежні яскраві можливості. Щирий лірик, він завжди 

нагороджував свої мелодії вишуканими гармонічними “шатами”, тим 

самим посилюючи їх красу та образно-художню значущість. 
У п'єсі “Втіха” огортаюча гармонічна педаль допомагає по-

вокальному імітувати інтонацію жалісного зітхання: 
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239. В. Косенко. Втіха 

 
У циклі В. Косенка “11 етюдів у формі старовинного танцю” 

вельми поширений спектр педальних фарб: від безпедальних (початок 

Гавоту) до міцних, органних (Пасакалія). Особливості конструкції та 

акцентуації танцювальних жанрів, типи фактурного викладення диктують 

вибір педальних прийомів. У Гавоті легка педаль, яка підкреслює 

артикулятивні сторони мелодії, розташована поруч із густою гармонічною 

(див. приклади 240, 241): 
                                                                                 
240. В. Косенко. Гавот 

 
 

241. В. Косенко. Гавот 

 
Святкову піднесеність “Сарабанди“ відбиває досить смілива густа, 

насичена педаль. Вона зафарбовує тривалі трелі та цілі мелодичні 

побудови, які спираються на акорди басового регістру. Взяття 

розкладеного (широкого) акорду потребує прямої педалі на басовий звук: 
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242. В. Косенко. Сарабанда 

 

 
Цікавий педальний варіант у “Ригодоні”, де басова основа 

знаходиться н а  з а т а к т о в і й  д о л і : 
 

243. В. Косенко. Ригодон 

 
Виконуючи концертні етюди ор. 8 В. Косенка, побудовані за 

принципом фактурної одноплановості, піаніст повинен пам'ятати, що 

“натискання на педаль та рух пальців працюють одночасно, вступаючи у 

найтонший взаємозв'язок” [68, с.355]. Передати тремтіння, ніжний 

характер Етюдів №1 та №6 лише за допомогою педалі неможливо. 

Виконавцю слід довести техніку до такої майстерності та досконалості, 

щоб в у а л ю ю ч а  п е д а л ь  не заплямовувала красу та ясність 

мелодичних фігурацій. Час “запізнювання” гармонічної педалі 
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визначається особливостями фактури супроводу. У Етюді №1, де 

гармонічний фон викладено чвертями, зміна педалі – після басу нової 

гармонії. У Етюді №6 дається  зовсім мало часу на захоплення першого 

звуку нової гармонії (шістнадцята), а тому педаль – м а й ж е  п р я м а . 

Якщо виконавець буде застосовувати затримане “запізнювання”, тоді 

зруйнується не лише гармонічна цілісність, але й безперервність 

мелодичної лінії (див. приклади 244, 245): 
 

244. В. Косенко. Етюд ор. 8 №1 

 

 
 

245. В. Косенко. Етюд ор. 8 №6 
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Тріольний рух, який втілив у наведених етюдах  потаємне почуття, 

у іншому контексті (див. Прелюдію ор. 7 Л. Ревуцького) може бути 

подібним хвилям вируючого океану. 
Відома Прелюдія ор. 7 №2 Л. Ревуцького із своїм безперервним 

тріольним кружлянням, яке передає чи то завивання вітру, чи то 

бентеження душі, може асоціюватися із фіналом Сонати-фантазії 

О. Скрябіна. Музика цих творів лише завдяки педалі, що “дихає”, отримує 

свою художню виразність, а ледь помітні педальні Luft'и після 

інтонаційних падінь надають їй ще більшої схвильованості: 
 

246. Л. Ревуцький. Прелюдія ор. 7 №2 

 
Ревуцький, тонко відчуваючи акустичні тембри фортепіано, красу 

регістрових співставлень та поєднань, майстерно маніпулюючи фактурою, 

подібно до романтиків, висвітлював багатогранність художніх образів. 

У Прелюдії ор. 7 №1 Es-dur трансформація музичного образу 

підкреслюється змінами фактурного викладення. Але не зважаючи на те, 

як викладено матеріал, він завжди міцно тримається на гармонічних 

“колонах” басового регістру та підтримується педаллю. Момент 

кульмінації відзначено злитим звучанням усіх регістрів. Настрій апофеозу 

підтримується міцними акордами та арпеджованими зльотами, які 

окреслюють звучання теми. Виконавець повинен не лише швидко зіграти 

пасажі, які стрімко злітають догори, але й захопити далекий бас – яскраву 

гармонічну основу побудов. Педаль – майже пряма: 
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247. Л. Ревуцький. Прелюдія ор. 7 №1 

 
У кадансі цієї ж прелюдії спостерігається оригінальний акустичний 

ефект “випливання” тоніки. Він стає можливим завдяки повторному, але 

б е з з в у ч н о м у , натисканню тонічного тризвуку та швидкої зміни 

педалі. Такий саме педальний прийом, який раніше використовувався 

композиторами-романтиками, неодноразово зустрічається у творах 

українських композиторів (див. приклади 248, 249, 250). 
 

248. Л. Ревуцький. Прелюдія ор. 7 №1 

 
249. І. Шамо. Прелюдія №8 

 
*) взяти без звуку 
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250. Л. Шукайло. Рапсодія 

 
*) взяти без звуку 

 

У даному розділі наведені приклади з творів українських 

композиторів малої форми. Але крізь призму малого завжди проглядає 

щось значно більше. 
У великих творах Я. Степового, В. Косенка, Л. Ревуцького, 

Б. Лятошинського ми знаходимо риси, властиві класичній та романтичній 

музиці та типові для них принципи педалізації. Слід відзначити, що у 

виданнях творів цих авторів майже всюди відсутні педальні вказівки (що 

не стосується авторів сучасної музики). Це свідчить, що композитори 

орієнтуються на педальну майстерність виконавців, а, можливо, й на 

професійний досвід наставника. 
 

Контрольні запитання 
1. Які тенденції романтизму успадкували українські композитори 

кінця ХІХ – початку ХХ століття? 
2. Які види педалі застосовує піаніст при виконанні творів 

українських композиторів-романтиків? 
3. Чи існує зв'язок між характером звуковидобування і 

педалізацією? 
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ПЕДАЛЬ У СУЧАСНІЙ МУЗИЦІ  

(на прикладах творів українських композиторів) 
  

Друга половина ХХ та початок ХХІ століття – це дуже 

продуктивний період у розвитку української музики, у тому числі й 

фортепіанної. Завдяки взаємопроникненню композиторських шкіл та 

стилів, у фортепіанній музиці з'явилася велика кількість цікавих 

неординарних творів. 
Нова стилістика характеризувалася складними інтонаційно-

виразними засобами. До них можна віднести сонорику, алеаторику, 

нерегламентовану метроритміку та звуковисотність, лінеарне 

голосоведення, імпровізаційність розвитку. 
У художній стилістиці українських композиторів визначаються три 

складові. Це – поєднання професійної творчості з музичним фольклором, 

використання неокласичних та неоромантичних тенденцій та включення в 

інтонаційну сферу джазових елементів. Отже, стиль українських 

композиторів носить синтетичний характер, тому що у ньому 

поєднуються музичні тенденції минулого і сучасності. 
Для виконавців фортепіанної музики, які пройшли школу 

інтерпретації класичних та романтичних творів, відкривається безмежне 

поле для пошуку виразних засобів втілення нових звукових засобів 

сучасної музики. У цьому процесі робота над засобами педалізації відіграє 

першочергову роль. 
У сучасних композиторів, які працюють у сонорній техніці, 

музичний простір заповнюється матеріалом, який звучить, та матеріалом, 

що не звучить (паузами). Звук та пауза “на рівних” беруть участь у 

“ліпленні” художнього образу. Виконати сонористичний твір – досить 

складна задача. Вирішення її вимагає особистісної зрілості, розвиненої 

слухової фантазії, володіння технікою звуковидобування. Особливий 

характер звука, незвичні звукові ефекти створює педаль, примушуючи 

музичний простір вібрувати, подібно до живого організма. 
Шкала педальних нюансів у сонористичній музиці дуже 

різноманітна. Поряд з використанням тонких градацій при натисканні 

лапки педалі (можна згадати М. Метнера, який полюбляв повторювати: 

“Більше 1/8, 1/4, 1/2 педалі” [52, с. 88-89]) широко застосовується 

вібруюча, тремолююча, упереджувальна педалі. 
Нежиттєвою, сухою сприймалася б головна партія Сонати №1 

В. Сильвестрова, якщо б була відсутня педальна вібрація. Вібруюча педаль 

на una corda допомагає передати тонкі нюанси інтонування, відчути широке 

структурне дихання, скорботно-запитальний характер музики: 
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251. В. Сильвестров. Соната №1 

 

 
 

Той самий стан суму відчувається у секундових інтонаціях Сонати 

№7 В. Бібіка (закінчення головної партії). Злегка вібруюча педаль 

невловимим подихом відокремлює один мотив від іншого: 
 

252. В. Бібік. Соната №7 

 

 
Так звана н а п і в п е д а л ь  близька за своїми художніми цілями до 

вібруючої педалі. 
У другій частині Сонати №1 В. Сильвестрова іреальність звучання 

теми у верхньому регістрі підкреслюється інтонаційним ковзанням, 

деяким плаванням хроматизованих тріольних фігурацій. Легкі підміни 

педалі (1/2) залишають звуковий слід від гармонічної основи: 
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253. В. Сильвестров. Соната №1, ч. ІІ 
 

 
 

Напівпедаль може створювати ефект розтавання звучності, як у 

завершенні теми (акордове викладення) ІІ ч. Сонати №1 В. Сильвестрова. 

Завдяки напівпедалі створюється зачарована звучність, яка у поєднанні з 

уповільненням та diminuendo потоку шістнадцятих породжує почуття 

трімтливого очікування: 
 

254. В. Сильвестров. Соната №1, ч. ІІ 
 

 
У п'єсі Г. Сасько “Софія Київська” (з циклу “Відгомін століть”) 

передзвони дзвіниць будуються за принципом динамічного нарощування  

та затихання – від початку півтори сторінки звучать на одній утриманій 

педалі. Згасання вібрації дзвонів йде від обертонів кластера у басу та 

diminuendo повторних секундових нашарувань: 
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255. Г. Сасько. Софія Київська 

 
У творах сучасних композиторів звукова палітра, з використанням 

к о л о р и с т и ч н о ї  п е д а л і , заграла чарівними фарбами. Дивні асоціації 

виникають у Токаті В. Філіпенка при переході ритмічно відточеного 

каскаду подвійних нот до кадансових акордів. Вони (акорди) нібито 

зупиняють плин часу та на мить дозволяють почути щось Божественне. 

Колористична педаль надає їм м'якої, ніжної темброво-регістрової 

забарвленості: 
256. В. Філіпенко. Токата 

 
У творах пейзажної лірики функція колористичної педалі дуже 

важлива. 
Звучання Багателі №4 Л. Шукайло, завдяки педалі, асоціюється з 

живописними картинами української природи. Педаль примушує “дихати” 

звуковий простір, у якому розміщена ніжна мелодія сопілки: 
 

257. Л. Шукайло. Багатель №4 
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У циклах І. Шамо “Картини російських живописців” та 

“Гуцульські акварелі”, у Прелюдії №3 І. Карабиця, у п'єсі В. Борисова 

“Море”, “Сонаті-акверелі” В. Дробязгіної та ін. широко використовується 

колористична педаль. 
Оригінальна у плані колористики Мініатюра №5 Б. Лятошинського 

з циклу “Відображення”. Гармонічний та фігураційний шари педальним 

ореолом позначають сумно-скигливу мелодію, яка націлена у неосяйні 

далі: 
258. Б. Лятошинський. Відображення №5 

 
У Мініатюрі №2 цього ж циклу “гармонічні нашарування”, які 

виникають від “зависання” секунд, передають характер “скрябінської 

млості”: виконавець повинен відчувати красу звучання від змішування 

гармоній та не прагнути досягти тієї класичної “чистоти, яка може 

викривити звуковий образ: 
 

259. Б. Лятошинський. Відображення №2 

 
Українські композитори розширили горизонти образної сфери, 

залучивши до інтонаційної сфери з в у к о і м і т у ю ч і  е л е м е н т и . 
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Звукові та акустичні можливості фортепіано дозволяють імітувати тембри 

цимбалів, бандури, сопілки, гармоніки. Тривале повторення (репетиційна 

техніка) одного звука на педалі майже відтворює удар дерев'яних паличок-

молоточків по струнах цимбалів: 
 

260. Л. Шукайло. Багатель №4 

 
Взяття на педалі багатозвучного кластера та наступне “визволення” 

тризвуку, злігованого з кластером, з одночасним зняттям педалі створює 

ефект руху міхів гармоніки: 
 

261. М. Скорик. Партита №5 

 
Як побачимо на прикладі, кластери можуть сміливо 

зафарбовуватися педаллю. Звукова хмарка, яка при цьому виникає, 

наповнює музичний простір вібрацією, що дзеленчить, породжуючи у 

одних випадках відчуття радісної піднесеності та святковості, а у інших – 

тривожного очікування та внутрішньої напруженості. Той самий ефект 

виникає, якщо мелодичні фігурації побудовані за принципом 

“розосередженого кластера” (див. приклади 262, 263): 
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262. Л. Шукайло. Багатель №4 

 
 

263. М. Скорик. Партита №5 

 
Виконавцю, який вільно володіє ігровим апаратом, не так важко 

відтворити об'ємне насичене звучання. Значно складніше “працювати” у 

тиші, тому що це вимагає відпрацьованого туше та гарної слухорухівної 

координації. Від чого не повинен відмовлятися виконавець – це від 

“послуг”  у п е р е д ж у в а л ь н о ї  п е д а л і . Попереднє натискання педалі 

відчиняє “легені” фортепіано, дозволяє чутливим пальцем, який отримав 

сигнал від слуху, знайти м'який безударний звук. У п е р е д ж у в а л ь н а  

п е д а л ь , утримана протягом мелодії, знімає ударність не лише з першого 

звука, але й з наступних. Виникаюче змішання несумісних обертонів може 

бути визначальним у характеристиці образу. Упереджувальна та утримана 

педалі, забарвлюючи тишу розспівною мелодією головної партії у Сонаті 

№5 В. Бібіка, створюють цікавий фонічний ефект: 
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264. Бібік. Соната №5 

 
 una corda 

 

Той самий тип педалі надає особливого колориту мелодичній канві, 

яка кріпиться до остинатного басу: 
 

265. Л. Шукайло. Багатель №1 
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У даному розділі на прикладах творів українських композиторів 

було продемонстровано різні засоби педалізації. Зрозуміло, це не повний 

перелік прикладів усіх існуючих творів. Але метою цього розділу було 

визначити типові засоби педалізації та їх взаємозв'язок із стильовими, 

художніми та фактурними особливостями творів українських 

композиторів ХХ ст. Техніка педалізації в творах сучасних композиторів 

неординарна, вона потребує від виконавця творчої фантазії, розвинутих 

слухових уявлень, уважного прочитання авторського тексту. 
 

Контрольні запитання 
1. Які ознаки характеризують нову стилістику української музики 

ХХ століття? 
2. Які вимоги до виконавців пред'являє сучасна музика? 
3. Яку функцію виконує педаль у сонористичній музиці? 
4. Яку роль відіграє педаль у творах пейзажного характеру? 
5. Педаль як спосіб передачі звучання тембрів народних 

інструментів. 
6. Які способи педалізації можливо використовувати у творах 

сучасних українських композиторів? 
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ВИСНОВКИ 

У цій роботі, адресованій майбутнім педагогам-піаністам, простежена 
історія появи педального механізму і розглянуті закономірності застосування 
педалі та її функціонування у різних фортепіанних стилях. Тематика роботи 
розширена за рахунок включення розділу, присвяченого педалізації творів 
українських композиторів. 

Навчання педалізації – складний та багатогранний процес. Внаслідок 
своєї специфіки його не можна розглядати поза роботою над музичним 
твором, адже лише у процесі виконання пізнаються прийоми та тонкощі 
педалізації й формується художня техніка піаніста. Отже, процес навчання 
педалізації, так само, як і процес навчання гри на фортепіано, повинен мати 
поступовий характер і будуватися відповідно до стадії навчання та рівня 
розвитку індивідуальних музичних здібностей виконавця. 

Аналіз методичної та музикознавчої літератури допоміг ще раз 
виявити щільний взаємозв'язок педалізації з виконавчим процесом, її вплив 
(як важливішого компоненту музичної виразності) на інтерпретацію 
музичного твору. Саме тому у даному посібнику кожний педальний прийом 
вивчався з точки зору його впливу на емоційно-художній образ твору. 

У роботі розглядаються приклади з творів різного ступеня складності. 
Одні з них націлені на розвиток навичок та прийомів педалізації у юних 
піаністів, інші – орієнтовані на професійно оснащених виконавців – студентів 
вищих навчальних музичних закладів.  

Висновки, що мають практичне значення для фортепіанного 
виконавства та педагогічної діяльності, можна зробити такі: 

1. Результати роботи можуть бути впровадженими у розділ 
“Педалізація” курсу “Методика навчання гри на фортепіано”. Це допоможе 
молодим виконавцям та педагогам самостійно вивчати проблему педалізації. 

2. Загальний науково-методичний підхід, який будується на 
вивченні та аналізі досвіду відомих педагогів-музикантів-виконавців, 
пропонує послідовність етапів у засвоєнні техніки педалізації. 

3. Враховуючи, що сучасний піаніст повинен володіти різними 
музичними стилями, відібрані відповідні приклади з можливими варіантами 
педалі, які можуть бути “точкою відліку” для прийняття власних педальних 
рішень. 

4. Робота підтверджує важливість володіння мистецтвом педалізації 
для професіонала-музиканта. Досягненню такої цілі і присвячено аналіз 
закономірностей педалізації, проведений на досить об'ємному 
ілюстративному матеріалі. 

З а д а ч а  п о с і б н и к а  – надати методичну та практичну допомогу 
студентам, які набувають педагогічного і виконавського досвіду в вищих 
музичних закладах. 

Володіння мистецтвом педалізації – свідоцтво високого 
професіоналізму музиканта – виконавця – педагога. 
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