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ВСТУП
Актуальність дослідження. З незапам’ятних часів, від народ-

ження і до самої смерті, в різних сферах життя – від трудової  
і досугово- побутової до духовної і естетичної, людину супроводжу-
ють музика, пісня, танець. Невід’ємною частиною всіх цих подій, 
ритуалів і рефлексій виступають музичні інструменти: від примі-
тивних до найскладніших і найдосконаліших в акустичному і навіть 
інженерному відношенні, від зроблених своїми руками з «підручних 
засобів» до майстрових витворів мистецтва, як, наприклад, скрипки 
Гварнері і Страдіварі, здатних в руках Майстра- виконавця виражати 
найтонші грані складних мислепочуттєвих процесів. Зрозуміло, 
що музичний інструмент є унікальним (а  для виконавця часто  
натхненно- персоніфікованим, чудесно- міфологічним) знаряддям- 
співтворцем в трансляції музичних ідей, а не самостійним- 
самодостатнім їх виразником. Однак в складній системі (семіосфері) 
інструментальної творчості це знаряддя в процесі виконавського 
акту певним чином одухотворяється і оволодіває характеристи-
ками не тільки носія (звучного, ситуативно- знакового, змістовно- 
стильового) образу, але й ініціатора мовно- образних структур, 
здатного направляти розвиток музичного мислепочуття свого 
творця- людини.

Різні види і модифікації музичних інструментів, константи 
і зміни їх символічного змісту в повній мірі відображають рух 
культурно- історичного процесу в цілому, еволюцію картини світу  
і колізії людини й світобудови в її цілісності, ставши їх яскравими  
і об’єктивними репрезентантами.

При цьому музично- інструментальна творчість породила цілу 
низку явищ парадигматичного характеру – специфічно- мовних, мис-
леннєвих, семіотичних, загально- музичних, соціально- культурних, 
ідейно- образних, концептуальних, світських, релігійних та фоль-
клорних – які постійно знаходяться у діалогічно- гнучкому стані вза-
ємовпливів та взаємозбагачень, що потребує виявлення їх складних 
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відносин та вбудування у впорядковане системне утворення. Різним 
проблемам інструментального мистецтва – жанрово- стильовим, 
образним, тембрально- видовим, історичним та теоретичним – при-
свячена, можливо, найбільша частина музикознавчих праць (адже  
у камерних та оперних жанрах інструменти стали теж незамінними, 
а від другої половини ХVІІ століття – повноправними «дійовими 
особами»). У даній роботі зроблена спроба реалізувати інший під-
хід – оцінити місце музично- інструментального мистецтва в систе-
мах музичного мистецтва, мислення, мови, культури, семіо-, фоно- 
та ноосфери – з позицій загальної теорії систем.

Утворення системної якості (тим більш мистецької) є непростим, 
тривалим, часто суперечливим процесом, пов’язаним як з внутріш-
німи, так і з зовнішніми умовами та чинниками. Враховуючи влас-
тивість мистецтв (на противагу точним наукам та виробництвам) не 
«скасовувати» попередніх досягнень (хоча будь-яка нова художня 
епоха, стиль, явище народжуються у запереченні настанов найближ-
чої попередньої, невдовзі постаючи об’єктом заперечення), а нако-
пичувати – трансформувати, «переплавляти», синтезувати, постійно 
«згадувати» – їх напрацювання, еволюційно- революційний процес 
в художній сфері отримує найрізноманітніші форми. Втім, завжди 
існують позиції «вибухової» фіксації нового етапу. Такі «вибухові 
точки» виникають у більш-менш тривалі перехідні (накопичувальні) 
періоди за принципом «немиттєвого інсайту» (А. Буршлинський), 
приймають особливі форми в музично- інструментальній сфері, 
яка специфічно акумулює матеріально- речові та ідеаційні пара-
метри. Історична тривалість такого перехідного етапу спрацьовує 
на користь виходу на самодостатні, самонарощувані позиції, що  
є важливою ознакою життєздатності системи. Як інструментально- 
речові, так і ідеаційно- концептуальні засади саморозвитку системи 
музично- інструментального мистецтва пов’язані, з одного боку,  
з інструментарієм (що «підказує»), з іншого – з накопичуваним зву-
космисловим досвідом людства та індивідуальності інструмента-
ліста (в діалозі зі своїм інструментом). А отже – одним з принци-
пових маркерів музичного інструменталізму виступає визначальна 
роль виконавської особистості (навіть за «доперсоналізованих» 
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Вступ

часів). Саме виконавець, будучи у фольклорному інструменталь-
ному мистецтві носієм традиції, а в академічному – співавтором 
композитора у створенні звучної моделі інструментального твору, 
безпосередньо усвідомлює (корегує, впроваджує, розвиває) твор-
чий діалогічний процес художньо- комунікативного акту зі слуха-
чем – через інструментальне звуковидобування та звуковедіння, 
вибудування та донесення музичної форми, мислепочуттєве поле 
художньої комунікації тощо. Усе це від початку (ще у народній твор-
чості) потребувало від інструменталістів, на відміну від фольклор-
них співаків, професіоналізації інструментальної гри у матеріалі-
зації музичної стилістики, організації її звучної «матерії», а отже 
формування естетико- стильових, жанрових та музично- мовних 
«звукоідеальних» засобів впливу на слухача. Зазначені аспекти 
є непростими (системними) і самі по собі, протягом історично- 
часового розгортання, всередині музично- інструментальної сис-
теми утворюють багаторівневі шари та вектори функціонування, 
пошуку, виникнення та «згасання», взаємодії, взаємообміну тощо. 
Сьогодні музично- інструментальне мистецтво виступає у якості 
універсальної і специфічної системи одночасно, яка виробила такі 
мовні та концептуальні напрями і способи втілення мислепочуття, 
що стали взірцем для моделювання мисленнєвих процесів в інших, 
у тому числі, дуже далеких від музики сферах мистецтва, науки та 
життя. Але поки що відсутні узагальнення і характеристики, що доз-
воляють визначати музично- інструментальне мистецтво як цілісне 
системне явище у всьому його різноманітті, з іманентними власти-
востями і функціями, широким (як для локальної сфери) впливом.

Таким чином, існує гостра необхідність в осмисленні еволюції 
музичного інструменталізму і його впливу на формування як музич-
них мовно- технологічних новацій, так і ідейно- філософських кон-
цепцій мистецтва і науки в цілому.

Мета дослідження полягає у виявленні етапів формування, при-
роди, структури, принципів і функцій музично- інструментального 
мистецтва у їх системній саморозвиваній якості.

Мета дослідження передбачає наступні завдання:
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– виявити наукові підходи, найбільш загальні закономірності 
музично- інструментального мистецтва та обгрунтувати його кон-
цепцію як специфічного системного феномену художнього звукопо-
чуття і звукомислення;

– дослідити внутрішні (органологічні, мовні, мисленнєві та ін.) 
та зовнішні (щодо музичного мистецтва, фоносфери, ноосфери) 
фактори і напрями функціонування даної системи, зокрема фактори 
саморозвитку та «немиттєвого інсайту»;

– опрацювати поняттєво- категоріальний апарат в системі 
«музично- інструментальне мистецтво», зокрема поняття: музич-
ний інструменталізм, музично- інструментальна мова, музичний 
інструмент, д. ін.;

– визначити передумови та механізми саморозвитку систем-
ного феномену музичного інструментального мистецтва;

– виявити ознаки функціонування музичного інструменталізму 
як звукосмислового феномену;

– дослідити історичні етапи розвитку музично- інструментальної 
творчості з точки зору визначення звукосмислових «точок біфур-
кації» та «переходів», які спрямовали автономізацію музичного 
інструменталізму та системні якості його саморозвитку;

– виявити системні мовні, мисленнєві, органологічні, 
культурно- естетичні характеристики головного «вибуху» системи 
музично- інструментального мистецтва – його автономізації;

– дослідити музично- мовні параметри інструментальної 
музики і виконавства щодо особливостей фіксації минулих та сучас-
них ідейних концепцій, їх системної функціональності;

– накреслити деякі пролонгації у функціонуванні системи 
музично- інструментального мистецтва у ХІХ–ХХІ ст.;

– з’ясувати особливості музично- інструментального мислення, 
зокрема, «мислення на інструменті», «мислення інструментом»;

– виявити структурно- функціональні та семіологічні особли-
вості музично- інструментального мистецтва у створенні специфіч-
ної (невербальної) музично- мовної системи;

– дослідити віртуозні, кантиленні та фактурні засади музичного 
інструменталізму як специфічних проявів музично- мовної системи 
і основних культурних універсалій;
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– довести логіку музично- історичного процесу щодо акаде-
мізації у ХХ столітті народних інструментів як одного з чинників 
«нового» академічного мистецтва.

Об’єкт дослідження – музична інструментальна творчість як 
цілісний і багаторівневий культурно- історичний феномен.

Предмет дослідження – історико- стильові та мовно- мисленнєві 
системні параметри становлення, розвитку і функціонування музич-
ного інструменталізму академічної традиції.

Матеріалом дослідження стали окремі взірці інструменталь-
ної музики XVI–XXI століть, які дозволили показати етапи ста-
новлення, різноманіття способів створення і моделювання вказа-
них параметрів музично- інструментального мистецтва; музичний 
інструментарій у його видовому розмаїтті, а також теоретичні та 
науково- методичні роботи, присвячені розробці органологічних, 
історико- стильових, жанрових, когнітивних виконавських і компо-
зиторських та деяких інших аспектів і складових музичного інстру-
менталізму.

Методологія дослідження. В основі даної роботи лежить 
системний підхід як вираз діалектичного методу. Даний підхід доз-
воляє пізнати таке складне явище, як музично- інструментальне 
мистецтво, в різноманітті і, одночасно, в єдності його елементів 
Системний підхід не обмежується виявленням структури дослі-
джуваної системи, він, розкриваючи взаємозв’язок структур-
них елементів цілісності, дозволяє розплутати складний клубок 
причинно- наслідкових зв’язків і закономірностей функціону-
вання даної системи Теоретико- методологічною основою дисер-
таційного дослідження послужили роботи з системного підходу 
О. Афанасьєва, Л Берталанфі, І. Блауберга, А. Брушлинський,  
М. Кагана, В. Садовського, Р. Шафєєва, М. Шишин та ін.

Робота базується на узагальненні різних рівнів мистецтвознавчої, 
музикознавчої, філософської, загальнонаукової методології, а також 
методів дослідження, які сприяли виявленню загальної картини 
та принципів формування й розвитку музично- інструментального 
мистецтва як цілісної системи. Використовуються діалектич-
ний, аналітичний, синтезуючий, індуктивний, дедуктивний, 
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емпіричний, гіпотетичний, системно- структурний, вибірковий, 
компаративний та інші загальнонаукові, а також аналітичний музи-
кознавчий, конкретно- історичний, текстологічний, естетичний, 
історико- культурологічний, структурно- функціональний, жанрово- 
стильовий методи дослідження у їх комплексному застосуванні. 
Важливими для реалізації завдань дослідження виступають систем-
ний, семіологічний, семантичний, феноменологічнний, музично- 
текстологічний, аналітичний музикознавчий підходи.

Теоретичною основою дослідження стали наукові праці  
з галузей:

– історії та теорії музичного мистецтва (Г. Аберт,  
М. Аркадьєв, І. Барсова, І. Браудо, В. Бобровський, Є. Герцман,  
Р. Грубер, Н. Гуляницька, Н. Герасимова- Персидська, В. Григор’єв,  
Г. Демешко, М. Друскін. Л. Кирилліна, В. Конен, Ю. Кремльов,  
Е. Курт, Т. Ліванова, М. Лобанова, С. Протопопов, С. Раппопорт, 
О. Самойленко, С. Скребков, О. Соколов, А. Сохор, Ю. Холопов,  
В. Холопова, В. Ценова, Т. Чередниченко, Л. Шаповалова,  
А. Швейцер та ін.);

– ноосферної концепції (Г. Аксенов, В. Вернадський,  
І. Дмитревська, М. Кузнецов, Е. Леруа, Ю. Лотман, М. Мамардашвілі, 
О. Самойленко, Г. Смирнов, П. Флоренський, В. Федоров,  
Т. де Шарден, М. Шишин, А. Яншин);

– загальної та музичної семіології (С. Аверинцев,  
М. Арановський, М. Бонфельд, О. Бразговська, Н. Волков,  
Л. Виготський, Г. Головінський, Я. Губанов, М. Гудімова, Б. Зільберт, 
Вяч. Іванов, Ю. Лотман, К. Льюіс, В. Медушевський, Н. Мечковська, 
Д. Смирнов, Ю. Степанов, Торопова, С.К. Франк, Р. Якобсон та ін.);

– проблеми звуку, звукової образності (М. Аркадьєв, Б. Асафьєв, 
Л. Бергер, А. Богомолов, К. Болашвілі, Т. Буданова, Л. Гаккель,  
М. Гарбузов, Т. Гордєєва, І. Земцовський, С. Іванова, А. Копленд, 
Дж. Михайлов, С. Мозгот, Є. Назайкинський, Ю. Рагс, Н. Рябуха,  
Є. Синцов, М. Старчеус, В. Холопова, Ю. Холопов, Т. Чередниченко, 
С. Шип, О. Щербатова);

– музичного мислення (М. Арановський, Б. Асафьєв, М. Бонфельд, 
І. Земцовський, Д. Кирнарська, В. Медушевський, Н. Мечковська, 
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О. Самойленко, А. Сохор, Ю. Тюлін, В. Холопова, Ю. Холопов,  
Б. Яворський);

– музичної текстології (Л. Акопян, М. Арановський,  
І. Алексєєва, Р. Барт, М. Бахтін, Н. Беличенко, Х. Гадамер,  
О. Гордєєва, В. Жаркова, Ю. Лотман, О. Самойленко, Ю. Холопов,  
Л. Шаймухаметова, А. Шелковников та ін.);

– системи виразових засобів і музичної мови (Б. Асафьєв, 
М. Арановський, М. Бонфельд, К. Волнянський, В. Жаркова,  
А. Жихаревич, І. Земцовський, Ю. Кон, Л. Мазель, С. Мальцев,  
В. Медушевський, М. Михайлов, Є. Назайкинський, О. Оголевець, 
І. Окраінець, Г. Орлов, К. Ручьєвська, М. Скребкова- Філатова,  
О. Соколов, А. Сташевський, Ю. Холопов, В. Холопова, В. Цуккерман, 
А. Чернов, Л. Шаймухаметова, Л. Яворський);

– інструментознавства та інструментальної органоло-

гії (І. Барсова, Г Берліоз, Г. Благодатов, А. Веприк, К. Вертков,  
Є. Вітачек, К. Закс, І. Земцовський, М. Зряковський, А. Карс,  
С. Левін, І. Мациєвський, В. Свободов, Ю. Усов, І. Шабунова);

– музично- інструментального мистецтва (Б. Асафьєв,  
Б. Бородін, К. Волнянський, Л. Гаккель, Л. Гінзбург, В. Григорьєв,  
О. Гордєєва, В. Жаркова, М. Імханицький, Д. Кирнарська, В. Конен, 
А. Малинковська, Н. Усенко, С. Фейнберг, Л. Шаймухаметова);

В античну добу інструментальна музика, звичайно, не мала 
власної самоцінності. Мова йде, перш за все, про розвиток 
і збільшення інструментальних частин вокальних творів  
з акомпанементом, в яких, на наш погляд поступово формуються 
засоби чисто інструментальної виразовості. Але нам відомі також 
імена інструменталістів – учасників музичних агонів (змагань) 
Олімпійських ігор, вказані вище.

– музичного мистецтва бароко (І. Алексєєва, І. Барсова. О. Без-
рядіна, Е. Бодкі, О. Бурундуковська, С. Ганделян, Д. Голдобін, О. Гор-
дєєва, М. Зейфас, С. Козликіна, Т. Ліванова, М. Лобанова, В. Прото-
попов, Е. Прейсман, М. Распутіна, А. Сисоєва, О. Соколов, Л. Шай-
мухаметова, А. Швейцер, Ю. Шелудякова, М. Чебуркіна, М. Чорна);

– сучасних технік і засобів музичної композиції (К. Болашві-
лі, Н. Гуляницька, Е. Дєнісов, Т. Дугіна, Ц. Когоутек, А. Маклигін,  
О. Соколов, Ю. Холопов, В. Ценова та ін.);
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Наукова новизна представленого дослідження та отри-
маних результатів полягає в тому, що вперше в українському 
музикознавстві предметом спеціального дослідження постає 
музично- інструментальне мистецтво в його системній цілісності, 

з визначенням ключових звукосмислових «вибухових точок»-ін-
сайтів, які спрямовують перспективні вектори розвитку музично- 
інструментальної творчості та музики у цілому – її мовні, семан-
тичні, ідейно- образні (концептуальні), тембральні, структурно- 
композиційні, а отже й стильові настанови. Результати досліджен-
ня дозволяють вперше в українській науці систематизувати 

інструментально- органологічні, музикознавчі, композиторські та 

виконавські уявлення про музично- інструментальне мистецтво як 

специфічний «саморозвиваний логос», здатний інспірувати «зсере-
дини» джерела і вектори матеріалізації звукосмислового процесу та 
ідеально- концептуальні посили, поглиблвати методологічні засади 

актуального сучасного музикознавства.
В роботі вперше:
– проведено системний аналіз виникнення, функціонування та 

самозростання феномену музичного інструменталізму від витоків 
до «вибуху» автономізації, з накресленням векторів подальшого 
розвитку і саморозвитку;

– здійснено музикознавчі дефініції кола основних категорій –  
компонентів системи «музично- інструментальне мистецтво» (му-
зичний інструмент, музичний інструменталізм та ін.); диферен-
ційовані та введені до наукового обігу такі поняття, як «музично- 
інструментальна мова», «музично- інструментальне мислення», 
«музично- інструментальний стиль», д. і.;

– простежено історичний шлях та джерела утворення специ-
фічної мовно- інструментальної системи як ключового чинника 
функціонування музично- інструментального мистецтва;

– виявлено музичні, позамузичні, інструментально- музичні 
витоки формування й розвитку специфічного «мислення на інстру-
менті» та «мислення інструментом»;

– визначено «інструментальний слід» формування найважливі-
ших жанрових форм музичного мистецтва;



13

Вступ

– досліджено роль музичного інструменталізму у ствердженні 
гомофонної мисленнєвої парадигми музики;

– виявлено співвідносність віртуозних, кантиленних та фак-
турних властивостей музичного інструменталізму з основними 
культурно- філософськими і музично- мовними універсаліями;

– проведено диференціацію «комплементарних музичних 
інструментів» з визначенням їх ролі і місця в системі музично- 
інструментального мистецтва;

– обгрунтовано логіку модернізації народних інструментів (пе-
редусім, баяна) та їх місце в системі музично- інструментального 
мистецтва сучасності.

Набули подальшого розвитку:
– принципи системного підходу у гуманітарному знанні та му-

зикознавстві;
– вивчення специфіки музично- інструментальної органології;
– теоретичні аспекти проблем музичного мислення, музичної 

мовної системи, музичних семіології, текстології.
Уточнено:
– категорії музичного мислення, музичної мови;
– поняття музичного інструменту та музичного інстру-

менталізму.
Теоретична та практична цінність дослідження зумовлена 

взаємодією таких дослідницьких ракурсів:
Науково- теоретична значущість визначається теоретичними по-

ложеннями, підходами і методиками, що дають можливість їх засто-
сування в дослідженні особливостей цілісної складної саморозви-
ваної системи музично- інструментального мистецтва; розробкою 
ключових положень у галузі теорії систем, музичного мислення, му-
зичної мови, жанрово- стильових диференціацій, інструментальної 
органології та виконавства; запровадженням нового поняття про 
систему музично- інструментального мистецтва для виявлення ба-
гаторівневих та багатокомпонентних явищ внутрішньої та зовніш-
ньої спрямованості, що передбачає перспективи для більш цілісно-
го розкриття змісту минулої та сучасної музично- інструментальної 
творчості.
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Практична значущість представлених результатів роботи вияв-
ляється в доцільності використання її матеріалів та узагальнень при 
розробці навчальних планів, програм та рекомендацій, при скла-
данні навчальних посібників та підручників до лекційних курсів 
«Історій музики», «Теорії та історії музично- інструментального ви-
конавства» різних видів, «Музична критика», «Фактура», «Інстру-
ментознавство» тощо. Матеріали дослідження можуть викорис-
товуватись в практичній діяльності музикознавців та виконавців- 
інструменталістів, наукове значення роботи полягає також у мож-
ливості широкого використання одержаних результатів у подальшій 
науковій розробці даної перспективної проблематики. Спираючись 
на запропоновані концептуальні положення, можна значно погли-
бити уявлення про особливості функціонування та вектори розвит-
ку музично- інструментального та музичного мистецтві у цілому.

РОЗДІЛ 1 «МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАЛІЗМ В СВІТЛІ СУ-
ЧАСНОГО ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ» представляє аналіз та 
опрацювання загальної теорії систем у її проекції до музикознавчої 
методології, у тому числі узагальнює методологічні засади теорії 
систем у впровадженні її до сучасного музикознавства і музичної 
практики, залучаючи дослідження українських та іноземних вче-
них. Відзначається, що важливою рисою функціонування систем, 
зокрема й музичних, є внутрішньосистемні процеси саморегуля-

ції (самоорганізації) – визначальні для життєздатності системи, 
а також для її ступеню впливовості на інші системи. Вказуються 
фактори, відповідальні за самоорганізацію систем (у  тому числі, 
музично- інструментального мистецтва) – соціальний, культур-
ний, світоглядно- міфологічний або філософський, матеріально- 
технічний, мовний, отже виявляється, що самоорганізація як вну-
трішній фактор (замкненість) системи містить якість потенційної 
відкритості, що свідчить на користь ноосферної цілісності, а в му-
зичній (і  музично- інструментальній) творчості – про значущість 
музичних та позамузичних чинників смислотворення. Виявляєть-
ся, що Музичні і, зокрема, музично- інструментальні «інсайти» не 
стільки переформатовують, скільки переструктуровують прин-
ципи поступово складеного інструментального звуковтілення  
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у відповідності до нових соціокультурних та музично- мисленнєвих 
умов, до нових зв’язків інструмента як об’єкта думки з ідейно- 
образними та музично- мовними інтенціями. Європейська музично- 
інструментальна культура зазнала кілька таких інсайтоподібних 
«поштовхів», наймасштабнішим і найважливішим з яких є еманси-
пацію музичного інструменталізму доби бароко і класицизму.

Наявність таких центрів цивілізаційних стрибків (точок біфур-
кації, в термінах синергетики), в котрих відбувається перехід в нову 
якість, є системною ознакою і має місце не тільки на рівні метасис-
теми (ноосфери), але й в утворюючих останню системах, підсисте-
мах і т. д. (за принципом фрактальності). Дані процеси позначилися 
й на розвитку музичного інструменталізму як локальної системи  
і складової ноосфери.

РОЗДІЛ 2 «ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ МУЗИЧНО-ІНСТРУ-
МЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА: ВІД ЗВУКУ ДО ІНСТРУМЕН-
ТАЛІЗМУ» присвячений з’ясуванню специфічних рис і тенденцій  
у зародженні та розвитку музично- інструментального мистецтва 
як ідеаційно- матеріального звукообразного феномену, з накопи-
ченням необхідних для «немиттєвого інсайту» рушійних «сил»  
у формуванні системної якості; розкривається багатокомпонент-
ність та специфіка явища музично- інструментальної творчості.  
Досліджується генезис та еволюція музично- інструментального 
звуку в його поступовому русі від звуку- сигналу до звуку- інтонації 
(звукообразу) та виявляються передумови інструментальної еман-
сипації в музиці через культурно- історичну інтерпретацію звучних 
структур, що сприяло формуванню світоглядних універсально- 
музичних теорій у переломних точках історії західноєвропейської 
музичної культури. Наголошується, що дуалізм тілесності та ідеаль-
ності інтонування, як специфічно людської якості втілення буття  
у його цілісно- різноманітних інтенціях, сприяв формуванню 
музично- мовної свідомості, специфічної музичної мови, нарешті –  

музичних інструментів як символів та втілювачів такої специфі-

ки. А це – шлях до музики як саморозвиваного логосу, з власною 
стихійною силою розвитку, яка керує людиною і веде її, диктує  
власні закони.
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РОЗДІЛ 3 «АКАДЕМІЧНЕ МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ 
МИСТЕЦТВО В СИСТЕМІ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ НОВОГО 
ЧАСУ» фіксує довгоочікуваний і неминучий «стрибок» парадиг-
мального значення, коли в професійній музиці, крім народження 
опери, фіксується одночасна відчутна емансипація музичного ін-
струменталізму – через утворення й ствердження власних мовно- 
інструментальних та жанрових форм. В аналізі шляхів і методів 
емансипації музично- інструментального мистецтва акцент робить-
ся на специфікації мовних і жанрово- формотворних векторів, які 
скеровують до мисленнєвих і стильових ознак інструментальної 
музики. Зокрема, аналізуються властивості лютневої, клавірної, 
органної, скрипкової та оркестрової творчості (як  підсистем ав-
тономізованого музично- інструментального мистецтва) в аспек-
ті вироблення та розвитку мовно- інструментальних і жанрово- 
формотворних стилістичних засобів, які торили шлях до музично- 
інструментального типу мислення і специфічних текстологічних 
інструментальних засад; висвітлюється процес формування кон-
цертних, камерних та симфонічних жанрових і мисленнєвих типів  
у барокову та класицистичну добу; вказується на утворення кон-
цепції «абсолютної музики» як на один з наслідків автономізації 
музично- інструментального мистецтва і затвердження тези про те, 
що власне інструментальна культура є музикою як такою.

РОЗДІЛ 4 «СЕМІОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ МУЗИЧНОГО  
ІНСТРУМЕНТАЛІЗМУ)» підсумовує та конкретизує попередні те-
оретичні й історичні розвідки, доводячи, яким саме чином в ході 
історичної еволюції музичного інструменталізму вибудовується 
певний алгоритм розвитку музичного мислення – від наслідування 
вокальному звуковираженню та іманентного моторно- кінетичного 
втілення «руху життя» до специфічних інструментальних його 

форм, зокрема «мислення на інструменті» (коли органологія і тех-
ніка виконання формують темброво- фактурні кліше) і «мислення 

інструментом» (коли музичний інструмент стає генератором 

музично- мовних засобів, їх конструктивного впорядкування, дра-

матургічної динаміки в умовах понадсимволічної культури інфор-

маційного суспільства, тобто – інструментом мислення).
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У цілому, в дослідженні своєрідність музично- інструментального 
мислення розкривається з двох боків – як втілення загальних па-
раметрів музичного мислення (як  частини системи пізнавально- 
когнітивного процесу людства, єдиної психологічної організації 
людської свідомості) та з боку специфічних параметрів, пов’яза-
них з виконавсько- органологічними властивостями (як необхідної 
ланки системи музично- інструментального мистецтва). Спирання 
на мовні інструментальні параметри виявляє найважливішу озна-
ку системи (музично- інструментального мистецтва), де специфіч-
на мова корегується ціннісними відносинами, стає провідником,  
носієм, важливим елементом смислопокладання.
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МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАЛІЗМ  

В СВІТЛІ СУЧАСНОГО ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ

1.1. Системний підхід у гуманітарному знанні  
та музикознавстві

У тисячолітній історії людської культури мистецтво гри на му-
зичних інструментах від початку (наскільки дозволяють це відслід-
кувати доступні для дослідження джерела та артефакти), навіть пе-
ребуваючи вельми тривалий час у синкретичному або підкореному 
статусі, виділялося наявністю спеціально створеного (рідше – при-
родного) знаряддя звуковидобування поза людського тіла (з мож-
ливостями приховування людського голосу, за Б. Асафьєвим, та 
практично необмеженими перспективами збільшення, урізнобарв-
лення засобів звукового поля цієї специфічної художньої комуніка-
ції у порівнянні з голосом) і необхідністю більш-менш тривалого, 
фактично – професійного, опрацювання (удосконалення) його зву-
кообразних засад (тобто – «знання») за векторами вбудовування у 
синкретичне ціле та поступового самовизначення. При неймовірно-
му кількісно- якісному нарощуванні видів і підвидів самого інстру-
ментарію, засобів звуковидобування та звуковедення, діапазонних, 
тембральних, фактурних і артикуляційно- динамічних характерис-
тик – а, отже, й звукообразних, стильових, ідейно- концептуальних 
показників – вказані фактори «участі» інструмента і оволодіння 
спеціальною технологією гри утворювали додаткові умови для по-
єднання інструментальної творчості у семіотичну цілісність, що, 
з одного боку, виявляє холістичні ознаки, які тяжіють до власно-
го системотворення, з іншого – ознаки невід’ємної частини більш 
масштабних культурно- мистецьких явищ – музичного мистецтва, 
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художньої творчості, культури (національної, історичної і т. п.). Та-
ким чином виявляється необхідність дослідження музичного ін-
струменталізму у його відцентрово- доцентрових відносинах «вну-
трішніх» компонентів та «зовнішніх» обставин. При цьому внутріш-
ня цілісність явища на певних етапах своєї історії (у сьогоденні це 
вже стає відчутним і остаточно доказовим) набувала історичних  
і структурно- семантичних системних характеристик, здатних впли-
вати (подекуди, й створювати) мовні та ідейно- художні чинники,  
а взаємовпливові відношення з різними культурно- мистецькими 
елементами й системами (підсистемами) скріплювали й розгортали 
характерні морально- естетичні та навіть ноосферні тенденції.

Елементи системного світогляду кристалізувалися у свідомості 
та мисленні людини поступово, починаючи з античних часів. Протя-
гом всієї історії розвитку наукових, культурних, мистецьких і освіт-
ніх ідей та концепцій людство накопичило цілий контент систем-
них принципів і теорій, «розпорошених» в різних сферах наукового 
знання (адже системний підхід 1 виступає глобальною тенденцією) 
і зібраних сьогодні у міждисциплінарному науковому напрямку 
системології. Це знання піддавалося переосмисленню й інтеграції, 
відповідно до філософсько- світоглядних настанов та у зв’язку з іма-
нентними процесами розвитку й саморозвитку систем. «Системний 
підхід відноситься до числа нечисленних, але плідних інтелектуаль-
них винаходів людства, без застосування якого немислима успіш-
на професійна діяльність практично в будь-якій сфері» [403, с. 24].  
У сферах математики, філософії, соціології, екології, економіки, 
права, автоматизації, цифрових технологій, літературознавства, мо-
вознавства та інших наук системологія вже набула необхідних тео-
ретичних (концептуальних) узагальнень. Музикознавство  ХХ сто-
ліття також опрацювало цілу низку систем художньої виразовості 
музики (гармонічні, звуковисотні, ладові системи; системи нотації; 
фактурна система; система музично- виразових засобів; музична 
форма; образна система; жанрова та стильова системи; виконавство 
та виконавська поетика; класифікаційні системи музичних інстру-
ментів тощо). Академічне інструментальне мистецтво, традиційно 

1 Як «стиль мислення… ефективний спосіб розумової діяльності» [403, с. 22–23].
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емпірично певним чином протиставлене вокальному (одночасно, 
знаходячись у щільному зв’язку та взаємовпливових відносинах  
з ним, як у синтетичних видах, так і у чистих формах), у своєму хо-
лістичному системному статусі спеціально ще не розглядалося (фе-
номен «народної інструментальної музики» як «цілісний культурно- 
історичний феномен, що володіє загальними закономірностями… 
при всьому її національному різноманітті» досліджується у книзі  
І. Мациєвського «Народна інструментальна музика як феномен 
культури» [532].

Системний підхід до аналізу явищ, від навколишнього сві-
ту до локальних процесів або дисциплін, в тому числі музично- 
інструментального мистецтва, вимагає використання понять за-
гального, міжгалузевого (міждисциплінарного) характеру, які вихо-
дять найчастіше на рівень філософських категорій та узагальнень  
і використовуються в загальній теорії систем – система, системний 
підхід, структура, системність, модель, функція, елемент та інші. 
При цьому єдність світу (особливо на сучасній стадії переходу від 
біосфери до ноосфери, за В. Вернадським [139; 140]) дає всі підста-
ви вважати, що концептуальні моделі, розроблені в рамках тієї чи 
іншої галузі наукового (і мистецького – що вже використовується 
й точними науками) знання, можуть бути з успіхом перенесені до 
інших [572, с. 341]. При використанні понятійного апарату і мето-
дології загальної теорії систем необхідно використовувати і всю 
сукупність положень, вироблених представниками «своєї» науки, 
інакше виходу на новий теоретичний виток не відбувається. Для 
того, щоб ефективно застосовувати положення загальної теорії сис-
тем для аналізу системи музично- інструментального мистецтва, 
необхідно звертатися до вказаних вище категорій (системи, струк-
тури, елементу, деяких інших) в їх взаємозв’язку. У даній роботі 
зроблена спроба реалізувати такий підхід – оцінити місце системи 
музично- інструментального мистецтва в системі музичної творчос-
ті з позицій загальної теорії систем. Саме по собі поняття «музично- 
інструментальне мистецтво» використовується вже кілька століть, 
майже від того часу, як явище набуло своєї автономізації в системі 
музичної творчості. Автор ставить за мету виявити причини, умови 
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і шляхи такої автономізації, прослідкувати становлення, розгортан-
ня, «вибухи» і наслідки «точок відліку» даної автономізації.

Системність сьогодні виступає як загальна властивість будь-
яких об’єктів і процесів живої і неживої природи, включаючи мис-
лення, людську діяльність, культуру, мистецтво, науку, виникаючі 
при цьому соціально- психологічні і мовні (зокрема, й мистецько-
мовні) відносини, внутрішні та зовнішні процеси функціонування 
систем. Виникнення системного підходу – безсумнівно, централь-
ного методологічного напряму будь-якої сучасної науки, нерід-
ко пов’язують з подоланням кризи наукового пізнання на рубежі  
XIX–XX століть 2. Дослідження, проведені А. Ейнштейном, Н. Бо-
ром, В. Гейзенбергом та іншими, показали, що спостерігаємий ними 
світ, складаючись з безлічі окремих об’єктів, одночасно поставав не-

подільним цілим, конфігурацією відносин і зв’язків. З іншого боку, 
процес пізнання неможливий поза дослідження кожного з еле-
ментів вказаного цілого, складових об’єкту, стадій процесу, що на 
практиці призвело до знаходження спільної елементарної підстави 
у об’єктів різноманітної природи 3 [25; 80]. В музичній науці Ново-
го часу розпочинаються активні процеси щодо інструментально- 
органологічного, фольклорного, музично- мовного та інших напря-
мів дослідницького «буму», а протягом ХХ століття відбувається 
кристалізація фундаментальних категоріальних чинників, що уза-
гальнювали функціонування «елементів» музичної системи (жанр, 
стиль, форма, гармонія, мелодія, техніки композиції, тембрика та 
ін.), пошуки їх інтенсивного оновлення та переосмислення сталих 

«елементів», з аналізом мисленнєвої природи. У другій же половині 
ХХ століття композитори, виконавці і теоретики музики особливу 
увагу приділяють такому елементу системи як звук (у  тому числі, 

2 Саме в цей час виникли серйозні протиріччя між рівнем накопичених знань і ме-
тодологією наукового пізнання. У різних галузях науки з’явилися нові ідеї, концепції, уяв-
лення, що вимагало нової мисленнєвої парадигми.

3 В хімії такою підставою стали хімічні елементи, організовані згодом в періодич-
ну таблицю Менделєєва; у фізиці – типи силової взаємодії та елементарні частинки;  
у біології – розмаїття біологічних форм тваринного і рослинного походження, а потім 
пошуку ознак, за якими можна було б систематизувати цю різноманітність; у фізіології  
та біології – анатомічне вивчення та клітинна теорія становлення організмів.
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окремий), представляючи його носієм музичного смислу, що, у свою 
чергу, змінює парадигму музичного мислення (як свого часу поліфо-
нічна, а потім гомофонно- гармонічна парадигми).

Тож у другій половині ХХ століття стало вже остаточно зрозу-
мілим, що «теорія систем не може обмежуватися лише сферою 
логіки і математики або йти в своєму розвитку і самовизначенні 
тільки «дедуктивним» шляхом. Ми бачимо майбутнє системного 
підходу не стільки в його подальшій логіко- математичній формалі-
зації, хоча і вона потрібна, скільки в глибокому і всебічному засто-
суванні його до конкретних соціальних, економічних та інших явищ 
дійсності шляхом широкого розгортання прикладних досліджень  
і розробок» [632, с. 37]. В 1931 році віденський математик К. Гедель 
здійснив в світі математики справжню сенсацію, важливу для тео-
рії систем: вчений виявив, що в арифметиці існують істинні твер-
дження, які неможливо довести засобами однієї тільки арифметики, 
або висловлювання за допомогою однієї природної мови не мож-
на перевести без залишку на іншу природну мову 4. Намагаючись 
осмислити ймовірність і наслідки можливого конфлікту біогенної 
та техногенної цивілізацій, сучасні вчені шукають шляхи вирішення 
протиріччя між ними (наприклад, фізик М. Каку припускає спробу 
«… об’єднати вуглецеву і кремнієву технології, не чекаючи нашого 
повного винищення. Ми, люди, засновані на вуглеці, роботи – на 
кремнії (принаймні, в даний момент). Можливо, рішення криється 
в злитті нас самих з нашими творіннями» [347, с.  180]). Це напів-
фантастичне (книга М. Каку називається «Фізика неможливого»  
і дещо описане вже реалізоване, адже швидкість нових технологій 
також фантастична) припущення представника галузі точних наук 
початку ХХІ століття в музично- інструментальному мистецтві фак-
тично втілювалося століттями, а може, й тисячоліттями: спеціаль-
но зроблені людиною музичні знаряддя – інструменти – ставали 
подовженнням- збільшенням її самої як у матеріально- речовому, так 

4 Гедель показав, що несуперечливість аксіоматичної теорії (як арифметика) не може 
бути доведена за допомогою її власних правил виведення; тому якщо якісь аксіоматичні 
теорії, несуперечливість яких недовідна, є несуперечливими одна одній, то вони будуть 
неповними.
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і в ідеаційно- психологічному аспектах, буквально «зрощуючись»  
з інструменталістами в акті виконавського творіння. Показово, що 
подібний ефект музично- звучного, мислепочуттєвого «кентавру» 
(виконавці усіх епох, від давнини до сьогодення одухотворюють- 
оживляють, персоніфікують свій інструмент) завжди відбивається 
на якості і одухотвореності інструментального звучання (один  
і той самий інструмент звучить по-різному в руках різних виконав-
ців, навіть приблизно однакового рівня майстерності). А врахову-
ючи онтологічні тенденції та міфологізацію сучасного акласичного 
мислення в цілому, функціонування гуманітарних, зокрема мис-

тецьких, систем набуває все більшої актуалізації у загальній те-

орії систем. Остання містить «систему узагальнюючих положень, 
які властиві усім теоріям про найбільш загальні закони життєвого 
циклу систем різної природи» [403, с. 16].

Методологічною основою ідеї єдності органічного (також – нау-
кового, мистецького, музично- інструментального) світу в його ево-
люційному розвитку став цілісний (холістичний 5) підхід. Саме він 
виступає однією з найважливіших методологічних засад системної 
парадигми. Як методологічний принцип («ціле більше суми своїх ча-
стин») холізм не «зводить світобудову до набору деяких первинних 
елементів» (як редукціонізм), а розглядає ціле з точки зору «виника-
ючих при взаємодії елементів в системі нових якостей або цілісних 

властивостей, які відсутні у утворюючих систему інгредієнтів 
(курсив мій – А.Ч.)», що дозволяє виділити (за характером взаємо-
дії елементів) адитивні («доданкові», сумарні, де ціле дорівнює сумі 
своїх частин) та емерджентні (цілісні – з властивостями, яких немає  
у складових елементів) системи [960]. Холізм дозволяє відтворю-
вати і досліджувати цілісну картину об’єкта або явища у функціо-

нальному відношенні. Як вчення про цілісність, холізм гіпертрофує 
вказану формулу «ціле більше своїх частин» аж до виключного  

5 Холізм (від грец. holos – ціле) – поняття, яке згідно містико- філософській тради-
ції, засноване на принципі підпорядкування всіх частин чого-небудь єдиного цілого; це 
також один з основоположних принципів теорії систем, де він виступає як пізнавальний 
методологічний принцип, а також вчення про цілісність. Поняття холізму було введено 
Я. Сматсом («Holism and Evolution», 1926) і розвинене Дж. Холдейном («The philosophical 
basic of biology», 1931).
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пріоритету цілого над його частинами (звичайно, вищим онтоло-
гічним ідеалом холізм визнає цілісність світу – тут є спорідненість 
з ноосферною концепцією), що виявляється в психологічному, біо-
логічному та фізичному; якісному та організаційному; структурно-
му та смисловому ракурсах. Передбачається, що категорія холізму 
вплине на синтезування у своєму змісті категорій матеріального та 
ідеального 6, об’єктивного та суб’єктивного тощо, аж до «останньої 
реальності універсуму» («далі нерозчленованої і непізнаваємої») 
– і це вже відбувається й навіть стверджується в сучасній акласич-
ній парадигмі мислення й знання, і не тільки в гуманітарних науках 
та мистецтві. А для практики і теорії музично- інструментального 
мистецтва подібне синтезування так або інакше постало на «по-
рядку денному» від початку, завдяки матеріально- ідеаційній при-
роді звуку у цілому; уречевленню ідеального звучання на музич-
них інструментах- знаряддях; посиленості дуалізму об’єктивності/
суб’єктивності музично- інструментальної образності (індивідність/
сольність гри на інструменті та об’єктивація позавербального ін-
струментального «вимовлення» та ін.). Це виявляється ще у давньо-
грецькому понятті і явищі етосу 7. З ноетичної ж точки зору, духовне 
взагалі не є ізольованим від матеріального, але є «засобом його за-
вершення, що відкриває нові, ще незвідані можливості матеріаль-
ного середовища в його вже не тільки земному, але й всесвітньому 
обсязі… матеріальне стає духовною силою, а духовна сила дає збу-
тися новим смисловим можливостям матерії… ноетичне походжен-
ня… дозволяє ініціювати розвиток культури як людської діяльно-
сті з перетворення, перш за все, самої людини [695, с. 90] (в роботі  
О. Самойленко пропонується ноетичний системний підхід до музи-

6 Парадокс цілісності був центральною проблемою в боротьбі матеріалізму і ідеаліз-
му з питання про категорії частини і цілого не тільки в філософії, а й в інших науках.

7 Античність, яка володіла стрункою системою уявлень про красу (але «зовсім не 
знала ніякої естетики як самостійної науки» [468, с. 89]) і безліччю блискучих мистецьких 
артефактів, являла «синкретичність «мистецтва» і як художньої діяльності (співу, ліп-
лення, зодчества) і як думки про неї, «теорії»» [843, с. 22]. Давньогрецьке мистецтво – 
техне – означало і вміння, і ремесло, і мистецтво, і майстерність; і хитрість, і спосіб, і при 
йом. Техне-мистецтву античності однаково належать і виготовлення побутових речей,  
і предмети мистецтва та архітектури, і творчі думки, ідеї, образи та навіть богонатхнен-
ність [468, с. 29]) – тобто, вповні холістичний підхід.
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ки, музикознавства та методології гуманітарного знання у цілому). 
Отже цілісність як «світова субстанція лежить в основі еволюції сві-
ту, створюючи нові цілісності… Вищою формою органічної цілісно-
сті визнається людська особистість» [960]. Для системного підходу 
цілісність є однією з необхідних умов, але діалектика цілого/частин 
(елементів), об’єктивного/суб’єктивного, замкнутості/відкритості  
є не менш значущими у функціонуванні системи. Тож усвідомлення 
недостатності орієнтиру пізнання тільки на цілісний підхід почало 
формуватися ще задовго до появи системного підходу. Важливим 
кроком на цьому шляху можна вважати кантівську теорію про за-
лежність процесу пізнання як творчого осмислення не тільки від 

об’єкта вивчення, а й від того суб’єкта, який пізнає, від способу 
його мислення, що вимагає конструктивної розумової діяльності 8 
[354]. Гегелівська діалектика представляла новий по суті спосіб мис-
лення, який орієнтує на пошуки внутрішніх джерел існування і роз-

витку об’єктів, що передбачає діалектичну єдність цілого і частин 
[190–192], торуючи такий важливий майбутній вектор теорії сис-
тем, як саморозвиток. Важливими джерелами загальної теорії сис-
тем, стала концепція «формальної системи», яку називали «теорією 
теорій», а також ідеї дослідників XIX ст., зокрема, дослідження не-
скінченних множин Б. Больцано, феноменологія Е. Гуссерля та інше.

Б. Ломов вказує, що холізм, системність і цілісність нерозривно 
пов’язані між собою [463, с. 402]. Власне системний підхід заснова-
ний як на диференціації досліджуваного об’єкта, так і на інтеграції 
елементів та отриманих знань. Відповідно до холістичної парадиг-
ми, самий світ інтерпретується як система, яка включає локальні, 
регіональні і глобальні підсистеми; є інтегрованою, живою само-
організаційною, розвиваною системою. При цьому «дві парадиг-
ми – холістична і гуманістична – не є рядоположними і нічим не 
пов’язаними підходами до розуміння сучасного світу. Навпаки, вони 
взаємно доповнюють один одного» [784, с. 218]. Мистецькі систе-
ми як гуманітарні утворення неминуче сягають духовних пошуків 

8 Отже, Кант фактично зробив також і крок назустріч майбутній концепції ноосфе-
ри, і системному підходу в цілому.
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(шляхів), «формулюючи» таке осягання власними специфічними 
мовними засобами (у тому числі, невербальними, як це відбувається 
в інструментальній музиці): за М. Бахтіним, головна відмінність гу-
манітарного знання від точного в тому, що «точні науки – це моно-
логічна форма знання: інтелект споглядає річ і висловлюється про 
неї. Тут тільки один суб’єкт – той, що пізнає (споглядає) і говорить 
(висловлюється). Йому протистоїть тільки безмовна річ … Гумані-
тарні науки – науки про дух… науки про людину, про її специфіку, 
а не про безголосу річ і природне явище. Людина в її людській спе-
цифіці завжди виражає себе (говорить), тобто створює текст (хоча  
б потенційний). Там, де людина вивчається поза текстом і незалеж-
но від нього, це вже не гуманітарні науки (анатомія і фізіологія лю-
дини та ін.)» [63, с. 383–384, 363]. Таким чином, головне в гуманітар-
них науках – це «вивчення текстів (фактично – мови та її символів, 
її семантики, її специфіки стосовно різних видів мистецтв – А. Ч.), 
в яких виражається дух людини» [634, с. 230]. Системне суміщення 
законів гуманітарного, точного, природничого знання проявилося у 
концепції ноосфери (про це спеціально в підрозділі 1.2.)

Розуміння того, що різні виявлені системи (природні, технічні, 
гуманітарні, зокрема, й мистецькі) мають підпорядковуватися пев-
ним єдиним законам, змушувало дослідників відшукувати спільні 
принципи будови і функціонування систем. Одним з перших дослі-
джень в цій галузі вважається робота М. Пéтровича «Загальні меха-
нізми різнорідних явищ» (від. 1921 р.). Фундаментально досліджує 
загальні закономірності організації різних систем О. Богданов 9: 
викладені ним у тритомнику «Загальна організаційна наука (Тек-
тологія)» (вид. 1925–1929 рр 10.) ідеї про ізоморфізм структур, про 
необхідність врахування співвідношення сталого і мінливого в ор-
ганізації і функціонуванні систем, про тотожність організації сис-
тем різних рівнів, про наявність зворотних зв’язків (бірегулятора), 
відкритість і власну мету систем – отримали розвиток у подальшо-

9 Справжнє прізвище – Малиновський.
10 Саме у 1920-ті роки опрацьовується також концепція (метасистема) ноосфери  

(В. Вернадський – Е. Ларуа – П. Тейяр де Шарден).
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му, зокрема, у кібернетиці 11 і, згодом, в загальній теорії систем. Ос-
новний теоретичний посил концепції Богданова – організаційна си-
стема завжди більша, ніж сума її складових (неорганізаційна, відпо-
відно, завжди менша) 12. Вчений одним з перших запровадив поняття 
«системності» і розробив ідею про структурну стійкість системи та 
її умови, вивів два види закономірностей системи: формуючі, тоб-
то закономірності розвитку, що призводять до переходу системи  
в іншу якість, та регулюючі, тобто закономірності функціонування, 
які сприяють стабілізації нинішньої якості системи [86].

Народжувана у ХХ столітті тенденція інтеграції наукового знан-
ня (дослідження сукупності об’єктів, які раніше вивчалися різними 
дисциплінами і виникнення міждисциплінарних галузей; синтез 
спеціальних теорій на єдиній аксіоматичної основі і транспонування 
теоретичних уявлень тощо) – одна з найважливіших прикмет про-
гресу епохи – стало поштовхом до аналізу методологічних пріори-
тетів, що визначають новий стиль мислення. Це привело до розроб-
ки пізнавальної стратегії, яка отримала назву системного підходу 13. 
Передумовою актуалізації системного підходу у науковому пізнанні 
в цілому (також в культурології й мистецтвознавстві) слід вважа-
ти перехід до нового типу наукових завдань: «в цілій низці галузей 
науки центральне місце починають займати проблеми організації 
і функціонування складних об’єктів: пізнання починає оперувати 
системами, межі та склад яких далеко не очевидні і вимагають спе-
ціального дослідження в кожному окремому випадку… техніка все 

11 Основоположником кібернетики прийнято вважати Н. Вінера (1894–1964), який 
спочатку визначав кібернетику як науку про управління і зв’язки у тварин і машин, але 
згодом дійшов висновку про поширення деяких відкритих ним закономірностей управ-
ління на явища і процеси в суспільстві. О. Ляпунов називав теорію систем «кібернети-
кою без математики», а кібернетику – «теорією систем із застосуванням математичного 
апарату». Кібернетика уособлює замкнутість систем, а загальна теорія систем підкрес-
лює необхідність врахування зв’язків системи і з навколишнім середовищем – обміну  
енергією, інформацією тощо не виключаючи при цьому і застосування математичних  
методів.

12 За Богдановим, існують три види систем – організована, неорганізована і ней-
тральна.

13 Для виявлення системної організованості ноосфери сьогодні використову-
ють діалектичний і системно- синергетичний підходи, параметричну теорію систем  
А. Уйомова та її прикладання до гуманітарних досліджень І. Дмитревської [264, с. 27–28].
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більше перетворюється в техніку складних систем, де різноманітні 
технічні та інші засоби тісно пов’язані рішенням єдиного крупно-
го завдання» [734]. У другій половині ХХ століття подібні завдання 
виникають в соціальній практиці, культурології, мистецтвознавстві: 
«замість пануючих колись локальних, галузевих завдань і принци-
пів провідну роль відіграють великі комплексні проблеми, що ви-
магають тісного взаємозв’язку економічних, соціальних та інших 
аспектів суспільного життя» [734]. Так, гештальтпсихологія вводить 
плідне (як виявилося) уявлення про психологічні структури, які ха-
рактеризують діяльність за рішенням завдань; культурно- історична 
концепція Л. Виготського [165–167] та його учнів засновує психоло-
гічне пояснення про поняття діяльності, яке тлумачиться на систем-
ному плані; в концепції Ж. Піаже [633] основоположну роль грає 
уявлення про систему операцій інтелекту.

А. Кононюк називає системний підхід «системним стилем мис-
лення», що «являє собою специфічний зміст, аспект, принцип мис-
лення, при якому категорія «система» застосовується в якості ме-
тоду, інструменту пізнання… (його) методи розвиваються в рамках 
окремих наукових дисциплін і загальнонаукових концепцій, є ре-
зультатом їх міждисциплінарного синтезу. Використання системно-
го підходу в науці стимулюється також успіхом окремих системних 
теорій в інших галузях знань, розвитком кібернетики і суспільних 
наук. Системний підхід – ефективний спосіб розумової діяльності, 
що забезпечив значні відкриття в науці, винаходи в техніці і досяг-
нення у виробництві в другій половині XX ст.» [403, с. 22–23], до-
дамо – також в гуманітарній сфері і мистецтві, зокрема, музично- 
інструментальному. В цілому щодо системного підходу можна виді-
лити дві світоглядні парадигми. Перша вбачає у системності об’єк-
тивну властивість усього сущого як найважливішу характеристику 
матерії (Всесвіт постає системою систем), що з діалектичної точки 
зору будь-яку найбільшу із систем представляє елементом іншої, ще 
більш великої системи. Друга парадигма визнає системність власти-
вістю не матерії, а суб’єкта, який пізнає. Ця парадигма представляє 
світ таким, яким він є, а системність – лише способом його бачен-
ня і пізнання. За В. Спіцнаделем, «системність світу, – представ-
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ляється у вигляді об’єктивно існуючої ієрархії різних організованих 
взаємодіючих систем. Системність мислення (курсив мій – А. Ч.) 
реалізується в тому, що знання представляються у вигляді ієрархіч-
ної моделі взаємопов’язаних моделей. Хоча люди і є частиною при-
роди, людське мислення має певну самостійність щодо навколиш-
нього світу: розумові конструкції зовсім не зобов’язані підкорятися 
обмеженням світу реальних конструкцій. Однак при виході у прак-
тику неминучі зіставлення і узгодження системного світу і мислен-
ня» [763, с. 8]. Іншими словами – світ системний і системним є його 
відображення людиною. Для музичного мистецтва, яке охоплює 

різнорівневі процеси звукової матеріалізації мислепочуттєвих ін-

тенцій 14 (за допомогою музичних інструментів або/та голосу), ма-

теріальний та ідеально- мисленнєвий аспекти утворюють власну 

специфічну системність.
Увага дослідників до системного підходу була залучена роботами 

Л. фон Берталанфі 15 [77] з загальної теорії систем, згідно якої тільки 
системне осмислення форм поведінки, «характерних для людської 
діяльності і людської культури… відкриває нові перспективи не 
тільки в теорії, а й на практиці – стосовно до проблем психогігієни, 
освіти і суспільства в цілому» [77, с. 62–63]. Берталанфі заклав ос-
нови концепції організмічного підходу до організованих динамічних 
систем, які володіють властивістю еквіфінальності – здатністю до-
сягати мети незалежно від порушень на початкових етапах розвит-
ку. Він узагальнив принципи цілісності, організації та ізоморфізму, 
«зібравши» їх у єдину концепцію, спочатку застосувавши ідею від-
критих систем до проблем біології і генетики, а потім виявив, що 
методологія системного підходу є універсальною і може бути засто-
совна в різних галузях 16. Так виникла ідея загальної теорії систем. 
Від другої половини XX ст. системний підхід впевнено увійшов до 
системології (науки про системи) – як теорія, як принцип, як знання 
і як метод дослідження.

14 У тому числі, й специфічної форми відображення світу.
15 1922 року Богданов опублікував свої ідеї у Берліні, де з ними міг ознайомитися 

австрійський біолог та філософ Л. фон Берталанфі.
16 Істотний недолік в розумінні Л. Берталанфі загальної теорії систем у тому, що вона, 

на думку вченого, замінює філософію, що викликало справедливі заперечення філософів.
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Подальший розвиток системних знань призвів до виникнення 
кількох варіантів загальної теорії систем (у  вузькому сенсі слова), 
сформувалося знання, яке відображало окремі боки системи, з’яви-
лися значні напрацювання про системи різної природи: фізичні, 
хімічні, біологічні, психологічні, економічні, соціальні та ін. Серед 
перших прихильників досліджень по теорії систем найбільш поміт-
ними фігурами були А. Раппопорт і К. Боулдінг. Останній розгля-
дав загальну теорію систем як «якийсь рівень теоретичної побудови 
моделей, що лежить десь між високо узагальненими конструкція-
ми чистої математики і конкретними теоріями спеціальних дисци-
плін». Аналогічні концепції, але пов’язані ні з загальносистемними 
дослідженнями, а розглядають інформаційні процеси в системах, 
таких, як зв’язок і управління, були сформульовані в кінці 40-х – по-
чатку 50-х рр. і отримали назву «кібернетика». Найбільший вплив  
у цьому напрямку зробили класичні роботи Б. Вінера і У. Росс Ешбі. 
Кібернетика, яку Вінер визначив як дослідження «зв’язку і управ-
ління в тварині і машині», ґрунтується на розумінні того, що пов’я-
зані з інформацією проблеми можна цілком змістовно і успішно 
вивчати, принаймні до певної межі, незалежно від певного контек-
сту. Цей підхід був істотно підтриманий роботами К. Шеннона з ма-
тематичного дослідження поняття інформації. В результаті цього 
дослідження з’явилася математична теорія інформації. Після цього 
системний аналіз все частіше став залучатися в різних галузях нау-
ки. Так, С. Аверинцев вводить поняття про вищу математику гума-
нітарних наук, в якій є свої ««нескінченно малі», які не піддаються 
недвозначному виявленню самі по собі, але вельми дотично впли-
вають на «загальний баланс» – є і свої «нескінченно великі» вели-
чини, які, один раз відкрившись, назавжди залишаються частиною 
культури (традиції), постійно «обростаючи» новими значеннями, 
зростаючи» [695, с. 30]. Зауважимо, що у синкрезисі античного сві-
товідчуття взаємні проекції музики та математики були не просто 
природними, а засадничими. Сьогодні ж числові теорії отримали 
актуалізацію як у музикознавстві, так і в композиторській творчос-
ті, і виступають одним з елементів в системі музичного мистецтва, 
що первинно виявлялося у сферах інтервально- ладових утворень та 
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музично- інструментальної органології (складаючи щодо них власні 
системні відношення).

Поняття «система» – одне з основоположних ключових в теорії 
систем – сьогодні є дещо перевантаженим і має різний зміст при різ-
них обставинах 17, підтвердженням чому можуть слугувати наведені 
нижче тлумачення з різних словників та підручників 18. Енциклопе-
дичний словник Брокгауза і Ефрона (1900 р.) пропонує визначення 
системи як «з’єднання однорідного знання 19 в одне ціле»: «Можли-
вість системи дана в стосунках підпорядкування і поділу понять, 
необхідність її – в єдності мислення (курсив мій – А.Ч.), яка не за-
спокоюється, поки не підведе різноманітні відомості до різних груп 
наукового знання, а останнє не об’єднає у цільну єдину філософську 
систему» [732, с. 90]. Категорія поєднуючого мислення є важливою 
для нашої роботи у дослідженні у формування, функціонування та 
саморозвитку системи музично- інструментального мистецтва, яка 
складалася на основі поєднання практики інструментальної гри та 
кристалізації мислительних невербальних принципів звукообра-
зного інструментального висловлення людського мислепочуття. 
Брокгауз і Ефрон вважають, що «прототипом системи служать су-
підрядні поняття, які розташовуються в обсязі вищого; підпорядку-
вання понять і поділ їх розростається на класифікацію. Від класифі-
кації система відрізняється тим, що має на увазі пізнання предметів, 
а не довільне поєднання понять на підставі суб’єктивного принци-
пу. Система, як наукова, так і філософська, служить відображенням 
звичайного порядку; навіть з точки зору критичної філософії, яка 

17 В. Садовскій [694, с. 92–102] ще у 70-ті роки ХХ століття вказує на існування того 
часу близько 40 дефініцій «системи», причому в деяких випадках визначення «системи» 
ототожнювалось з такими поняттями, як «елемент», «ставлення», «ціле», «форма», «вид» 
та ін.

18 Поняття системи зустрічається вперше у стоїків, які тлумачили його в онтологічно-
му сенсі, як світовий порядок [729].

19 Від початку переважаючим було вживання поняття «система» стосовно пізнання, 
в гносеології і логіці, «предметами яких були системи знання і способи їх побудови». На 
системність пізнання вказував Кант, який вимагав, щоб «знання утворювали не агрегат, 
а систему, в якій ціле важливіша за частини» [729]. Тої ж позиції дотримувалися Кон-
дильяк, Шеллінг, Гегель. Назва «система» застосовувалося до філософських концепцій,  
в рамках яких категорії і поняття об’єднані за більш-менш послідовно проведеним прин-
ципом, а також до деяких наукових теорій (напр., «Евклідова геометрія»).
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вважає всяку закономірність лише продуктом свідомості, система  
є відображенням об’єктивної дійсності – тільки ця дійсність перене-
сена до внутрішнього світу» [732, с. 90]. Таким чином, даний Енци-
клопедичний словник багато в чому передував сучасним тлумачен-
ням системи. Необхідно виділити ще одну особливість трактування 
у Словнику Брокгауза і Ефрона: С. Осадча слушно помічає тут цікаву 
для нас музичну асоціацію, де музична форма (як ознака музикаль-
ності, яку від ХІХ століття помічають у різних галузях мистецтва, 
філософії та життя) і музична теорія проектуються на загальні оз-
наки системи: музика представлена у Словнику як «розташування 
в строгому і послідовному порядку частин, що складають музичне 
ціле, або як розташування теоретичних визначень – виклад якого- 
небудь вчення, наприклад, про нотну систему, лінійну систему, то-
нальну систему і т. д.» [цит. за 610, с. 12].

Саме слово «система» (від грец. – ціле, складене з частин; з’єд-
нання) означає «сукупність елементів, які знаходяться у відносинах 
і зв’язках один з одним, що утворює потужність, цілісність, єдність… 
основні системні принципи: цілісності (принципова незвідність 
властивостей системи до суми властивостей складових її елементів 
і невиводимість з останніх властивостей цілого; залежність кожного 
елемента, властивості і відносини системи від його місця, функцій  
і т. д. всередині цілого), структурності (можливість опису системи 
через встановлення її структури, тобто мережі зв’язків і відносин; 
обумовленість поведінки систем не стільки поведінкою її окремих 
елементів, скільки властивостями її структури), взаємозалежності 

системи і середовища (система формує і проявляє свої властиво-
сті в процесі взаємодії з середовищем, будучи при цьому провідним 
активним компонентом взаємодії), ієрархічності (кожен компо-
нент системи в свою чергу може розглядатися як система, а дослі-
джувана система являє собою один з компонентів більш широкої 
системи), множинності опису кожної системи (в силу принципової 
складності кожної системи її адекватне пізнання вимагає побудо-
ви безлічі різних моделей, кожна з яких описує лише потужність. 
аспект С.) та ін. [727], або «об’єднання деякого розмаїття в єдине  
і чітко розчленоване ціле, елементи якого по відношенню до цілого 
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та ін. частин займають відповідні їм місця» [728], або «множинність 
елементів з відносинами і зв’язками між ними, яка утворює потуж-
ність, цілісність» [729], або «сукупність елементів, що знаходяться 
у відносинах і зв’язках один з одним, яка утворює певну цілісність, 
єдність» [730], або «безліч елементів, що знаходяться у відносинах 
або зв’язках один з одним, утворюють цілісність або органічну єд-
ність» [380]. Практично усі наведені визначення належать В. Садов-
ському (крім останнього – Дж. Кліра) і виявляють аналогічні описи 
і властивості системи, які підтримує і «Словник російської мови» 
С. Ожегова: система – певний порядок в розташуванні і зв’язку 
частин; форма організації; ціле, що представляє собою єдність за-
кономірно розташованих і взаємопов’язаних частин [731, с.  624],  
а також Словник іноземних слів [726]. Цікавим аспектом наступного 
визначення є фіксація спільної мети функціонування системи, що 
дуже важливе для мистецтва: «система – це сукупність пов’язаних 
елементів, об’єднаних в єдине ціле для досягнення певної мети», де 
під останньою розуміється «сукупність результатів, які визначають-
ся призначенням системи. Наявність мети і змушує пов’язувати еле-
менти в систему» (хоча «цілісність – найбільш важлива властивість 
системи») [403, с. 14].

Найбільш «суворе» (за визначенням самого автора) тлумачення 
дає А. Кононюк: «система – це безліч елементів і відносин між ними» 
з такими основними ознаками: «системи складаються з частин, еле-
ментів, тобто мають структуру; системи створені для якихось ці-
лей, тобто виконують корисні функції; елементи (частини) системи 
мають зв’язки один з одним, з’єднані певним чином, організовані  
в просторі і часі; кожна система в цілому володіє якоюсь особли-
вою якістю, не рівною простій сумі властивостей складових її еле-
ментів, інакше пропадає сенс створення системи (цільної, функціо-
нуючої, організованої)» [403, с. 15]. Тобто разом (в цілісності) еле-
менти збільшують «корисну функцію» системи, в якийсь момент 

демонструючи «диво – якісний стрибок! (курсив мій – А. Ч.) … 
елементи організовані… строго певним чином (неможливо переста-
вити їх), взаємопов’язані, разом дають нову якість… Тільки функ-
ціонально точно з’єднані елементи дають головну якість системи  
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(і виправдовують її існування)» з такими чотирма «головними (фун-
даментальними) ознаками: функціональність, цілісність (структу-
ра), організація, системна якість» [403]. Відповідно, загальна тео-

рія систем визначається як така, що «містить систему узагальню-
ючих положень, які властиві усім теоріям про найбільш загальні 
закони життєвого циклу систем різної природи», а також має свої 
цілі, завдання, функції, структуру, критерії, методологію [403, с. 16].  
А. Кононюк наводить в даному випадку приклади конкретних тех-
нічних систем (складання свідком фотороботу або утворення слів з 
окремих букв), але для нашої роботи важливою є фіксація у певний 

момент того якісного системного «стрибка», який результує (уза-
гальнює) і спрямовує подальшу функціональність і вектори розвит-
ку системи (всередину і назовні).

На наш погляд, система музично- інструментального мис-

тецтва, володіючи усіма вказаними системними ознаками,  

у своєму саморозвитку створювала подібні (накопичувані ча-

сто століттями) «точки відліку» 20, дійшовши того рівня 

складної системи, який визначає, крім внутрішніх, впливові 

зовнішні взаємозв’язки з іншими мистецькими, соціальною, на-

ціональною, філософською та іншими системами у структурі 

більших систем музичного мистецтва, музичної культури, за-

гальної (епохальної, національної тощо) культури і, нарешті – 

метасистеми ноосфери.
Класичні системні методи, які розроблялися для точних наук, 

звичайно, знайшли своє застосування і в гуманітарних науках, але 
системні принципи неживої природи, які вони представляли, не 
могли досить повно описувати особливості систем в живій приро-
ді або гуманітаристиці. Іншими словами, потрібна була доробка за-
гальної теорії систем, яка враховує особливості гуманітарних наук. 
Така доробка успішно здійснюється (і сьогодні), зокрема, в рамках 
лінгвістики, культурології та музикознавства. Системність мис-
лення (у тому числі, в єдності теорії і практики – а для музичного 
мистецтва це не просто обов’язкова вимога, а сама природа її бут-

20 Докладніше про це – в наступному підрозділі.
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тя: музика може існувати тільки у живому виконанні, у живому зву-
чанні) – надзвичайно важлива для пізнання світу якість. Такий тип 
мислення дозволяє бачити (відчувати) явище системи у цілому та у 
взаємопов’язаних деталях одночасно; «зміст практичних результа-
тів і зв’язку між ними викладаються за допомогою наслідків, отри-
маних з теорії; саме в можливості такого викладу укладені цінність і 
виправдання як всієї системи, так і понять та принципів, що лежать 
в її основі» [942, с. 62]. Дане філософське зауваження А. Ейнштейна 
однаково справедливо для досліджень в галузі як точних, природни-
чих, так і гуманітарних наук, зокрема, у музикознавстві, теорії вико-
навства, культурології тощо.

У працях культурологів ХХ століття – Л. Уайта [804] (одна з 
перших спроб застосування системного підходу в культурознав-
стві, розгляд культури як цілісної і саморозвиваної системи мате-
ріальних і духовних елементів), Б. Малиновського [512] (фундатор 
напряму функціоналізму 21 в культурі), П. Сорокіна [759] (концепція 
культурних суперсистем, де ключова роль відводилася цінностям 22),  
Т. Парсонса [618] (один з творців структурно- функціонального під-
ходу; культура як система, безпосередньо пов’язана з усіма боками 
духовного і матеріального життя людей в ході їх взаємодії між собою 
і з навколишнім світом) та інших авторів системний підхід спрямо-
ваний на інтеграцію накопиченого у різних галузях гуманітарного 

знання дослідного матеріалу по відношенню до культури (теорії і іс-
торії культури, філософії культури, мистецтвознавства, психології 
культури, соціології культури тощо). Осучаснили системний підхід 
у гуманітарно- соціальному напрямку досліджень роботи Н. Лумана 
[489–496], дозволивши по-новому поглянути на можливості загаль-
ної теорії систем для вивчення соціальних, історичних та взагалі  

21 Функціоналізм – «теоретико- методологічний напрям в соціальній антропології 
та соціології, представники якого виходять із загального припущення, що досліджувані 
ними явища є елементами (частинами, підсистемами) більш широких цілісних утворень 
(систем) і пов’язані особливим (функціональним) зв’язком з цими цілісностями або інши-
ми їх елементами» [592, с. 176].

22 П. Сорокін вивів 4 групи цінностей: 1) цінності, які з’явилися в пізнавальному про-
цесі (істина); 2) цінності естетичного задоволення (краса); 3) цінності моралі та соціальної 
адаптації (добро); 4) цінності, які об’єднують в собі всі перераховані вище (користь) [759].
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гуманітарних процесів, з поверненням до старих системних методів 
і переосмисленням їх потенційних можливостей, з урахуванням но-
вітніх досягнень загальної теорії систем (які з’явилися після Лума-
на). Зокрема, це теорія складних адаптивних систем, яка доповнює 
теорію культурно- складних систем 23, розкриваючи організовану  
і неорганізовану складність за межами людського, з їх гомогенними 
і гетерогенними механізмами адаптації. Відкриття Н. Лумана щодо 
складних адаптивних систем отримали назву самореферентних 
систем 24 [23, с. 227], які значно просунули як комунікативні (вкрай 
важливі для музичних мистецтва і науки), так і системні підходи 
в гуманітаристиці та у цілому. У «Введенні до системної теорії»  
Н. Луман досліджує також поняття часу (що невід’ємне для дослі-
джень музичного мистецтва), розрізняючи світовий час від систем-
ного і розглядаючи його як «вимір смислу» [489, с. 228] 25.

Взагалі смислові інтенції (вищі, передусім, коли смисл – «вища 
інстанція людського діалогу зі світом означає граничного ідеаль-
ного Над-адресата, межу руху історичної свідомості в її общинно- 
культурній та особистісній формах, «точку нерухомості» – вищий 
спокій самодостатньої насолоди, вищого позитивного стану духу» 
[695, с.  92]) мотивуються культурно, естетично (а  естетичне став-
лення, у свою чергу, є похідним від ноетичних потреб). Так виника-
ють граничні – «заповітні» – смисли, які поряд з позиціями історич-
ного досвіду культури і культурологічного знання про нього, з боку 
семантичного досвіду музики, вимагають у їх пізнанні і виявлення 
системних властивостей (людської свідомості та об’єктів досліджен-
ня, зокрема, музики, культури, музично- інструментального мисте-

23 У Лумана це – суспільства.
24 Н. Луман переосмислив ідеї теоретика свідомості Е. Гуссерля, який застосував свої 

поняття ноематичне і ноетичне (ноема як думка і ноезіс як реальний зміст переживання 
свідомості) до теорії свідомості, а не комунікації, так само як і поняття Ego і Alter. Згодом 
– у вигляді концепцій самореферентності (аналог ноеми) та інореферентності (аналог но-
езісу).

25 Луман виявляє три еволюційних механізми історичного процесу, в рамках спеці-
ального концепту соціальної еволюції – варіювання (соціальні мутації в структурі кому-
нікацій), селекція (відбір найбільш вдалих комунікацій), стабілізація (закріплення вдалих 
комунікацій в рамках квазі- популяцій, тобто відокремлених функціональних систем) 
[496, с. 27–50].
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цтва). Тому впровадження системного підходу в галузі культури та 
мистецтва є необхідним, хоча виявляє й певні складності, пов’язані 
зі специфікою застосування власне системного методу. По-перше, 
культура в цілому та окремі її компоненти (мова, мистецтво – тому 
числі мистецтво, етика, релігія, фольклор, міфологія, традиції та 
обряди, освіта тощо) представляють собою системи високої склад-
ності 26, що висуває в якості найважливішого завдання вироблення 
«загальномодельного, системно- цілісного визначення феномену 
культури, всі інші трактування якого були б окремими випадками 
цього визначення» [431, с. 427]. По-друге, неминучим у теорії систем 
в цілому та на загальносистемному рівні аналізу культури є оперу-
вання філософськими категоріями (які самі часто мають множинне 
тлумачення). По-третє, при виявленні в об’єктах культури ознак ста-
ну і динаміки суб’єктивних форм, дослідник має справу, перш за все 
і переважно, з її об’єктивними формами (тут важливими є вивчен-
ня ментальності та розробка теорії субкультурної диференціації) 
[431, с.  427]. Важливим методом подолання вказаних складнощів 
можна вважати формалізацію культурологічного (мистецького) ма-
теріалу (подібно до математичного, як відволікання від мінливості 
розглянутого об’єкта), що «вириває той чи інший об’єкт культури 
з потоку мінливості і дозволяє побачити щось спільне, що ріднить 
даний об’єкт з іншими» [430, с. 428], а виділення загального і постій-
ного сприяє залученню стабільних і незмінних понять, з’ясовуючи 
вже взаємини, що існують між цими поняттями. Такий понятійний 
зв’язок дозволяє зробити висновки про зв’язки об’єктів культури. 
Звідси випливає, що системний метод полягає у «виявленні необ-
хідного і достатнього набору загальносистемних характеристик, 
що визначають специфіку даної культури (культурно- історичного 
періоду) або окремих її елементів і компонентів (які, в свою чергу, 
представляють собою системний об’єкт) і інваріантної реконструк-
ції ходу і результатів культурних процесів, що дозволяє простежити 
виявлені загальносистемні характеристики в культурно- історичній 
конкретиці стосовно будь-яких сфер культури даного періоду,  

26 Тому вони і вивчаються різними гуманітарними науками, всередині яких, в свою 
чергу, виникають різні шкіл, теорії та концепції (зі своїми науковими пріоритетами).
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епохи, етносу і т. д. [430, с. 428]. Але при подібній формалізації мате-
ріалу завжди необхідно враховувати специфіку «своєї» гуманітарної 
галузі, а «критерієм відмінностей між видами мистецтва повин-
ні служити принципи їх системної упорядкованості» [695, с.  350] 
Так, за словами М. Бахтіна, «межею точності в природничих науках  
є ідентифікація (а = а). У гуманітарних науках точність – подолання 
чужості чужого без перетворення його в чисто своє (підміни всяко-
го роду, модернізація, невпізнання чужого і т. п.)» [63, с. 371].

З точки зору музично- інструментальної гри таке «подолання» ви-
никає не тільки на ідеаційно- образному рівні (перетворення компо-
зиторського тексту на виконавський), а й на речово- просторовому, 
матеріальному («подовження» власного тіла в інструменті з усві-
домленням його «чужості» заради вивчення та втілення звукообра-
зної ідеї). У творчому акті інструментального виконання сюди дода-
ються різноманітні складні діалогічні системи за участю виконавця, 
композитора, інструмента, слухача. Тобто, «закрите» існування сис-
теми не заперечує її одночасної «відкритості», що підкреслює всеза-

гальну цілісність.
У своїй творчості вчені різних галузей наук прагнули до вибу-

довування універсальної картини світу, в якій важлива роль від-
водилася і музиці. Тому надзвичайно актуальною пролунала думка  
О. Лосєва, висловлена ним у праці «Музика як предмет логіки» ще  
у 1926 році: «Музика … живе досвідом універсальної, абсолютної 
особистості» [472, c. 90]. Характерно, що стиль власне музичних 
описів (музикантами) цього періоду також незвичайний: саме в пер-
ші десятиліття XX століття до слова про музику проникають харак-
теристики, засновані на багатозначності, смисловій асоціативності. 
А примітною рисою літературного стилю цього часу стає очевидний 
вплив актуальних музичних ідей, а також ідей, опрацьованих в му-
зичній теорії. Це характерно не тільки для творчості музикознавців: 
досягнення музичної теорії, як зазначається в науковій літературі 
(про це пише, наприклад, Л. Гервер [199]), знайшли застосування  
і в творчості лінгвістів, літераторів, поетів- символістів і постсимво-
лістів (додамо сюди і філософів). Так, «концептуальність ідей, сло-
вотворчість, близькість до музичних принципів формоутворення 
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(курсив мій – А. Ч.) стали загальними властивостями літературного 
письма початку XX століття» [585, с. 17].

М. Каган вказує, що системне мислення набуло парадигмального 
масштабу (у другій половині ХХ століття), коли не тільки в точних 
і соціальних науках, але й у всіх сферах культури стикнулися з «ці-

лісними, складними і надскладними системами, які виявляються 
доступними для пізнання, перетворення, управління, проектуван-
ня саме в своїй цілісності, не допускаючи звичного аналітичного 
розчленування і оперування кожною частиною окремо 27, бо систе-
ма завжди є щось більше, ніж сума складових її частин» [342, с. 22] 
(з точки зору теорії систем культура завжди поставала як система 
вищого рівня складності). Каган фактично поєднав три сфери нау-
ки, які займалися вивченням сутності культури (історія культури), 
філософським осмисленням сутності людини (антропологія) і сут-
ності мистецтва (естетика) – усі три сфери у 70-ті роки ХХ століття 
множинно визначали власний предмет. Усе це тільки підкреслювало, 
що людина, мистецтво і культура (та їх підсистеми й навіть еле-

менти) є системами унікальної складності, і простим підсумову-
ванням різних підходів і висновків окремих дисциплін, які вивчають 
культуру, не можна досягти формування єдиної науки. Це завдання 
можна здійснити тільки за допомогою методології системного до-
слідження, «бо для вирішення такого класу задач – тобто опису над-
складних, саморозвиваних та саморегульованих систем – адекват-
ним є тільки системний підхід до них» [342, с. 22]. А вже у Словнику 
«Культурологія. ХХ століття» 1996 року видання культура розгляда-
ється як «система, що складається і функціонує у взаємодії (курсив 

мій – А.Ч.): об’єктивної (будь-які культурні об’єкти) і суб’єктивної 
(«зліпок» культури в свідомості); раціональної й емоційно- чуттєвої 

27 Втім, це теж необхідно – для глибшого вивчення внутрішньосистемних взаємо-
зв’язків, але з «утриманням» властивостей зовнішніх: саме так структурується й музичне 
мислення, коли чим прискіпливіші деталі, тим яскравіше виглядає й музичне ціле, але ос-
таннє завжди важливіше як необхідний прояв складних відносин елементів з метою руху 
до «граничної мети» – «визначення засобів і методів глибинного перетворення і свідомої 
регуляції людини і середовища її проживання [103] (як  і засобів подальшого розвитку 
світу з метою досягнення його максимально можливої життєстійкості, еквівалентній ви-
щій організованості). А подібне завдання є неможливим без використання системного 
підходу.
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її складових; культурно- новаційних механізмів і властивих культу-
рі способів забезпечення себетотожності; процесів виробництва, 
розповсюдження (трансляції) і «присвоєння» культурних ціннос-
тей та ін.» [431, с. 426]. Адже своєрідність такого явища як культу-
ра і полягає в тому, що в кожному «фрагменті» її змісту в згорну-
тому вигляді дано усе ціле, «що обумовлює «наскрізну цілісність»  
(С. Аверинцев) і, одночасно, замкнутість окремих традицій куль-
тури, узгодженість і перехідність символічних структур. У зв’язку 
з цим виправданий і підхід до культури як «неуспадкованої пам’я-
ті колективу» (Ю. Лотман). Перефразовуючи Бахтіна (який сказане 
відносив до мистецтва) ми можемо сказати, що в культурі ми все 
впізнаємо і все пригадуємо…» [695, с. 30–31].

* * *
До музикознавства поняття «система» проникає у зв’язку з необ-

хідністю описати розвиток музики як відносно самостійний процес, 
в якому музичне мистецтво представляється певною цілісністю, що 
складається з взаємозв’язаних і взаємозалежних частин (форми- 
структури на всіх її рівнях; засобів музичної виразовості; музичної 
мови і мовлення; філософії музики та музичної психології, окре-
мих жанрових, стильових та інших галузей). Вже перші десятиліття  
XX століття (період, який надихав В. Вернадського з його ноосфер-
ною концепцією і давав підстави порівнювати його із зародженням 
грецької філософії і науки в VI–V ст. до н. е.) відзначений універ-
салізмом діяльності видатних представників науки і мистецтва, 
різнобічною освітою багатьох вчених- музикознавців (Л. Сабанеев,  
М. Іванов- Борецький, М. Гарбузов та баг. ін.), що сприяло зближен-

ню музикознавства з іншими науками. Сьогодні професійне усві-
домлення (і використання у творчості) філософських і, навіть, точ-
них наук для музиканта – майже норма (К. Штокхаузен, Дж. Кейдж, 
Л. Хіллер, Я. Ксенакіс, М. Аркадьєв та баг. ін.). Передумови розвитку 
системного підходу в музикознавстві пов’язані, перш за все, з яви-
щем семантики (активно розвиваної в логіці та семіотиці, філоло-
гії та літературознавстві) – як «предметного змісту самої культури 
або будь-якої її предметної області, а також, як спеціальної дисци-
пліни, пов’язаної з вивченням даного змісту» [610, с. 27]. Однією з 
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важливих музикознавчих робіт з вираженим системним підходом 
слід вважати інтонаційну теорію Б. Асафьєва, де музичне мистецтво  
у цілому представлене з позицій системоутворюючого поняття  
і явища музичної інтонації, з її множинними універсально- 
специфічними визначеннями і виявленням її глобальних смис-
лотворчих інтенцій, принципів смислопокладання.

Втім, запроторені певним чином ще у античні та середньовічні 
часи передумови підготували грунт для виникнення теорії музи-
кознавства у осмисленні типології музичних явищ та сфер різних 
рівнів (тобто, передумов системного підходу у музикознавстві).  
У запропонованій в 1885 році Г. Адлером систематиці музикознав-
ства, хоча й відсутня історія теорії музики як така, вже виділя-
ються історичне і систематичне музикознавство, підіймається пи-
тання про значущість соціальних аспектів дослідження музики  
(як і у працях Т. Адорно). Адлер вважав основою методології історії 
музики не творчість окремих персоналій, а вивчення стилів у діа-
лектиці їх виникнення, розвитку і змін, тобто, ключовим «елемен-
том системи» (не безпідставно) був обраний стиль (концепція зміни 
і розвитку музичних стилів Адлера стала основою європейського 
історичного музикознавства). Поява в 1898 році «Історії музичної 
теорії» Г. Рімана свідчила про утворення нової фази розвитку істо-
ріографії теоретичного музикознавства, яка набуває, за терміноло-
гією М. Друскіна [269], історико- процесуального характеру, тобто. 
спрямована на розкриття динаміки зміни історичних періодів та 
епох (у поєднанні з джерелознавчим напрямком). Двотомна робота 
Л. Мазеля і І. Рижкіна «Нариси з історії теоретичного музикознав-
ства» (1934–1939 рр.) стала першим посібником нового курсу – іс-
торії музично- теоретичних систем, що засвідчило вступ історіогра-
фії теоретичного музикознавства у нову фазу розвитку – «по-перше, 
як особливу галузь музикознавства, по-друге, вимагає рівномірного 
розвитку всіх напрямків історичних досліджень, і, по-третє, висуває 
завдання розробки методологічних проблем даної галузі науково- 
історичного знання… В сфері історичних наук це проявляється  
в постановці завдання створення теорії історії, що в рівній мірі від-
носиться як до історії музики в цілому, так і до історії теоретичного 
музикознавства» [412].
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У другій половині ХХ століття в більшості випадків музикознав-
чого осягання музичного мистецтва критеріями систематизації, 
стимулами та об’єктами системного підходу поставали явища жан-
ру, стилю, музичної форми (передусім, у вузькому її значенні), гар-
монії тощо. Прикладом наукових підходів такого типу можуть слу-
жити роботи В. Бобровського (основним предметом вивчення стає 
форма), Є. Назайкинського (композиція, жанр, стиль), М. Лобано-
вої (жанр, стиль), В. Медушевського (функціональний підхід, жанр, 
стиль, музична форма), А. Сохора (жанровий підхід), М. Бонфельда 
(жанр, стиль, мислення), С. Тишка (теорія національного стилю),  
Т. Чередниченко (стиль як відображення історичного портрета епо-
хи), А. Арановського (текст, мислення), Т. Бершадської, Ю. Холопо-
ва (гармонія) та інші.

На початку 60-х років ХХ століття Ю. Холопов запровадив спеці-
альний курс «Музично- теоретичні системи», сформувавши майже 
за сорок років його струнку концепцію та накопичивши величез-
ний фактологічний матеріал щодо висвітлення «основних положень  
історично найбільш важливих теоретичних систем». Дана концеп-
ція розуміється як «система понять, яка хоч і створюється зусил-
лями її творця, але в глибинному сенсі зумовлена історичною необ-
хідністю, яка обумовлена живою музичною практикою… як однією 
з форм суспільної свідомості» [843, с. 14] і володіє усіма ознаками 
системного цілого, що складається не простою сумою своїх чинни-
ків, а обумовлюється їх відносинами, взаємовпливом. Така «теорія 
історії» (і «історія теорії») характеризується завершеністю (певною 
закритістю) і принциповою відкритістю, розглядом явищ музичної 
теорії в зв’язку з загальнонауковими, філософськими і естетичними 
уявленнями відповідної епохи за принципом закономірної змінно-
сті на основі музичної практики, систематизованим викладом, їх 
критичним аналізом крізь призму узагальнюючих наукових про-
блем. Відповідно теорія музики проголошується «системою знань 
про сутність явищ і законів музики», її метод характеризується «по-
шуком і формулюванням керівного принципу музичного явища, … 
спрямованістю дослідження до відшукання генетичного коду му-
зики, представлення його в логічній формі, подібній математичній 
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науці», а етос – розкриттям знайденого «генетичного коду явища, 
яке невимушено розгортає його потенції в часі і породжує в резуль-
таті саме це явище в його чуттєво- звуковій, художній конкретно-
сті» [843, с. 21]. Так виникає опозиція теорія/історія музики, методи  
і форми яких виразно відтіняють одна одну, тобто – їх діалектична 
системна цілісність.

У подібному напрямку розгортається й матеріал брошури одесь-
кого музикознавця Г. Вірановського «Музично- теоретичні системи» 
[152], яка являє собою досвід визначення перспективних аспектів 
розгляду музичних явищ (зокрема, у компаративному аспекті), 
повнота розкриття яких зводить конкретні теоретичні концепції 
до рангу музично- теоретичних систем. Музикознавець утворює  
ретроспективу своєрідного вчення про інтонацію і про її розвиток, 
починаючи від природних, домузичних форм і закінчуючи музич-
ною інтонацією в умовах високорозвиненої професійної музики, 
з постановкою проблеми звуковисотної організації та її структур-
ного оформлення. Втім, в роботі виникає небажаний паралелізм 
музично- теоретична система / теоретична концепція, який створює 
методологічні труднощі (особливо в самому курсі історії музично- 
теоретичних систем).

Паралельно опрацьовується системно- музикознавчий підхід  
І. Котляревського [412], який визначається розробкою катего-
ріально- поняттєвих аспектів музично- теоретичних систем, їх 
структури та змісту, вивченням системних властивостей теоре-
тичної думки про музику в її історичному розвитку (що стає гаран-
тією системної позиції автора), визначення типів відбору звукового 
матеріалу і принципів його організації тощо. За І. Котляревським, 
музично- теоретичною системою виступає «історично конкретний 

продукт суспільної свідомості, що є цілісною сукупністю уявлень 

про сформовані в музичній практиці закономірності відбору і орга-

нізації звукового матеріалу, а також фактори, що зумовили ці за-

кономірності» [412, с. 11], що свідчить про використання загальних 
установок системного аналізу як інструменту, способу проведен-
ня аналітичного пізнання з метою розкриття індивідуальних осо-
бливостей кожної з систем (для нашої роботи ця позиція важлива  
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у пошуках системних властивостей музично- інструментального 
мистецтва).

І. Котляревський акцентує критерії оцінки музики як закономір-
ного системоутворюючого явища для кожного історичного різно-
виду музично- теоретичної системи, що проектується й на «гори-
зонтальні» системи музики, наприклад, її інструментальну сферу 
творчості. Вчений є одним з тих музикознавців, хто в якості пред-
мета наукового вивчення пропонує використовувати сформовані 
стійкі відносини, підходи, пізнавальні позиції, установки культур-
ної свідомості. Такий широкий культурологічний підхід у поєднанні  
з конкретикою напрацювань «своєї» музикознавчої науки і прак-
тики виявляється близьким і нашій роботі, адже «як і інші гумані-
тарні дисципліни (філософсько- естетичні та мистецтвознавчі, перш 
за все), музикознавство шукає свої культурологічні аспекти, тим 
самим, сприяючи формуванню узагальнюючого культурологічного 
знання; … сам факт появи нової гуманітарної галузі, яка претендує 
на особливі актуальність і відповідальність у зв’язку зі зверненням 
до головних питань про цільових перевірок та смислопокладання 
(курсив мій – А. Ч.) в людській діяльності, досить красномовний» 
[695]. В вітчизняному і світовому музикознавстві за останні деся-
тиліття сформувалися і активно розвиваються дослідницькі на-
прями, пов’язані з семантичною розробкою інтонаційної теорії, 
музичного часопростору, категорій музичного мислення, мови, тек-
сту, інтерпретації, звукового образу, c теоретичним поглибленням 
уявлень про музичну форму і фактуру як мовних та мовленнєвих 
феноменів, різних виконавських системних феноменів, з розвит-
ком генетико- психологічного підходу до явищ сучасної музичної 
культури, системних підходів до індивідуальних стилів, складових 
системи музичної виразовості, окремих інструментальних культур.  
Адже «… якщо наука може і повинна розвиватися в щонайможливій 
чистоті своїх методів, то з цього ще не випливає, щоб ті, хто займа-
ються нею, не могли мати одночасно різнобічного сприйняття. Цін-
ність всього світогляду не в сірій, мішаній одноманітності, а в живій 
єдності різноманітних елементів» [821, с. 353–354]. Різноманітність 
музикознавчих підходів, що все більш виявляється в останні роки, 
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свідчить, перш за все, про складну природу музики, про багатоас-
пектність її сприйняття і оцінки.

Важливим кроком на цьому шляху постають дослідження  
О. Самойленко [695]. Предметом докторської дисертації авторки 
виступає музика як «автономна галузь культурної семантики, що 
продукує нові символічні аспекти людського досвіду – отже, як кон-
текст «розуміючого» культурно- історичного діалогу» [695, с.  18], 
тобто, музика розглядається не лінійно – в контексті культури, як 
один із «залежних доданків» в системі останньої, а отже – як окре-
ма складна відкрита саморозвивана система, з власними засобами, 
шляхами і цілями смислопокладання, можливостями «самозроста-
ючого логосу» [695]. Актуальні поняття музичного смислу, тексту, 
мови, свідомості, системної творчої самоорганізації опрацьову-
ються в роботі на основі «ноетичного» (зі  спиранням на терміни  
О. Леонтьєва – В. Франкла), узагальнюючого вчення про Нус (Арис-
тотеля – О. Лосєва), про ноосферу В. Вернадського, про ноогенез 
Тейяра де Шардена, у зв’язку з явищами семантики і символіки  
в музиці. Музичний смисл з таких позицій, на думку О. Самойлен-
ко, може розумітися як «ідеаційна структура, що має свій власний 
інформаційний емоційно- експресивний зміст» і володіє властивос-
тями поліцентричності (в досвіді людської діяльності) і незаверше-
ності, відкритості, нескінченності; смисли «сприймаються і освою-
ються в переживанні, але це переживання особливої природи, що 
включає механізми розуміння, що активізує сили інтуїції» з дореч-
ністю таких характеристик, як пробудження, просвітлення, осяян-
ня, екстатичність і умиротворення, які свідчать про його катартичні 
можливості. [695, с. 92]. Важливою для нашого дослідження в роботі 
О. Самойленко виступає семантична типологія музики (представле-
на у двох її значеннях: як єдність різних типів аналізу музичної се-
мантики – багаторівневість останньої; як типологізуючі семантичні 
властивості музичного тексту – його системно- смислова будова), 
її узагальнююча системна семантична модель, у якій визначаються 
(на  основі бахтінських концепцій) пластично- універсальні катего-
рії – «універсалії культури, які отримують суперечливі значення, 
тлумачення в силу антиномичності самого феномена культури):  
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Пам’ять, Гра, Любов» [695, с. 403], котрі можуть бути органічно спро-
ектованими на семантичну типологію музичного інструменталіз-

му (див. Розділ 4 даної книги). Перша з них адресується «часовим 
детермінантам людського життя і жанровому досвіду літературної 
творчості; друга – діяльнісному опосередкуванню часу в життєвому, 
художньому і психологічному «емоційно- вольовому» ціннісному 
просторі людини (у зв’язку з чим не зайве згадати про те, що Е. Берн 
бачив головне призначення гри в «структуруванні часу»); третя – 
особистісній «учасності в бутті», «не-алібі-в-бутті», здатності есте-
тично затверджуватися в бутті за допомогою «Іншого», здатності до 
розуміючого діалогу і до відповідного розуміння» [695, с. 403].

У сучасному музикознавстві розробляються системно- холістичні 
критерії типології музичних явищ та сфер різних рівнів, які також 
опрацьовують музикознавчу (та  музично- культурологічну) систе-
мологію (як правило, вони так чи інакше дотримуються історично-
го ракурсу). У 1990-ті роки – на рубежі ХХ–ХХІ століть виходять 
книги В. Холопової «Музика як вид мистецтва» [848] та «Феномен 
музики» [846], перша з яких на той час була єдиним посібником, 
присвяченим циклу предметів щодо музичного змісту (музичний 
твір як феномен, зміст музичного твору, музичні емоції, форма/
зміст, музичний простір/час, семіотичний механізм, жанровий  
і стильовий зміст, зміст музичної форми тощо). В іншій книзі пред-
ставлене розширення даної концепції з позицій найбільш загальних 
категорій науки: поняття музики викладено в його історичному, ес-
тетичному, філософському, релігійному, математичному ракурсах;  
в аспекті музичного смислу досліджуються музичний образ, музич-
ні емоції, музична інтонація, музика як мова, спеціальний і неспе-
ціальний музичний зміст, три сторони музичного змісту; музично- 
психологічний аспект виражений в проблемах свідомого і несвідо-
мого в сприйнятті музики, психології музичної форми, слухацького 
сприйняття. Робота ґрунтується на поєднанні суто музичних по-
нять з категоріями суміжних гуманітарних наук (філософія, етика, 
естетика, етнографія, культурологія, літературознавство, лінгві-
стика, семіотика, психологія, нейропсихологія, системний підхід,  
онтологія, аксіологія та ін.).
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В фундаментальній праці М. Бонфельда «Музика: Мова. Мов-
лення. Мислення. Досвід системного дослідження музичного мис-
тецтва» (1991) з точки зору системного підходу виявляються та ди-
ференціюються властивості музичного мистецтва як елементу сис-
теми «людської розумової діяльності 28 (що включає низку важливих 
підсистем: психологічну активність, мовну діяльність, формування 
знакових систем, художньо- творчу діяльність і т. п.)» [93]) та спів-
відношення музичного мистецтва з різними підсистемами, тобто 
музика розглядається, з одного боку як, об’єкт, що володіє внутріш-
ньою системністю; з іншого – як елемент значно більш об’ємної сис-
теми. Ця робота стала також важливим кроком у розвитку музич-
ної семіотики та теорії музичного мислення. Системний підхід до 
останнього здійснений і у роботах А. Арановського [32–35] з охо-
пленням системно- широкого кола питань: участь свідомого/несві-
домого, система музичної мови, особливості музичної семантики,  
альтернатива поняттєво- логічній концепції мислення та багато 
іншого. Для нас дуже важливим є постулат Арановського про не-
від’ємність «процесу емансипації інструментальної музики від про-
яви феномену музичної теми» [32, с. 10], що справило вплив на му-
зичне мислення у цілому, на розвиток музичного мистецтва.

Суттєвий внесок у розвиток музикознавчої системології здійс-
нили докторські дисертаційні дослідження останніх десятиріч,  
в яких системний підхід дозволяв осмислювати різні частини гіпер-
системи музичного мистецтва і творчості. Для нашої роботи одні-
єю з засадничих у цьому відношенні виступила книга (дисертація) 
І. Мациєвського «Народна інструментальна музика як феномен 
культури» [532], в якій вказаний у назві феномен досліджується як 
цілісна культурно- історична система, що володіє загальними зако-
номірностями… при всьому її національному різноманітті», необ-
хідність чого «підказана як сучасною художньою практикою, так  
і ходом розвитку науки» [532, с. 7]. Розкриваються структура, функ-
ції, класифікаційні параметри, «облік» і місце інструментальної му-
зики, народних інструментів та виконавців (зокрема, первинного 

28 Що буквально «вписується» у ноосферну концепцію.
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професіоналізму інструменталістів і визначальної ролі індивідуу-
ма – носія традиції) у традиційній культурі та у людській культу-
рі у цілому (як  невід’ємного елемента останньої); підсумовуються  
і теоретично осмислюються дані численних конкретних студій  
з виявленням найбільш загальних закономірностей. Традиційні  
інструментальні твори часто пов’язані з системами, закономірнос-
ті яких слабо відображені теорією, а то і зовсім ще не розглядали-
ся, наприклад, специфічний характер взаємозв’язку артикуляції  
і формотворення. З позицій системно- етнофонічного методу 29  
інструментарій та виконувана на ньому музика є тісно пов’язаними 
і взаємообумовленими явищами матеріальної і духовної культури, 
які обумовлені її загальними законами і відображають її: «інстру-
ментарій визначає звукове поле інструментальної музики, але й сам 
відображає певний етап її розвитку. Взаємозв’язок між музичними 
інструментами та інструментальною музикою реалізується як на 

рівні традиційної музичної системи в цілому, так і в кожному кон-

кретному її прояві» [532, с. 35].
Слід відзначити також цілу низку докторських досліджень  

українських музикознавців, здійснених у ХХІ столітті, в яких вибу-
довується системне ціле певних галузей (чинників) музичної твор-
чості – їх структура, функціональні ознаки, взаємодія внутрішніх 
і зовнішніх відносин (навіть, якщо це не постулюється буквально). 
Так, у дисертації М. Давидова 1991 року «Теоретичні основи форму-
вання виконавської майстерності баяніста» [240] здійснена побудо-
ва системи виконавської майстерності музиканта- інструменталіста 
(на  прикладі баянної творчості з опрацюванням методологічних 
та концептуальних засад художньої виконавської техніки, системи 
виконавських виражальних засобів, логіки синхронізації мікро-  
і макроструктури музичного твору і музично- ігрових рухів,  

29 Ще 1983 року І. Мациєвський на базі органологічних і органофонічних досліджень 
етноінструментології опрацював і сформулював т. з. системно- етнофонічний метод  
дослідження [533, с.  58–63], обумовлений комплексним підходом до явищ народної 
культури, системним методом вивчення мистецтва і тісно пов’язаний з концепцією  
К. Квітки, згідно чому музичний інструмент мислиться як елемент цілісної системи на-
родного побуту і культури, як носій звукового мислення народу; погляд на це мислення 
«з естетичних позицій європейської «наукової» музики збіднює уявлення про справжню 
природу народного мистецтва» [532, с. 34].
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процесуальності динаміки та емоційного тонусу виконавця тощо – 
проведені аналіз та виявлення співвідношення численних складних 
елементів системи (на  основі методологічної основи цієї роботи 
були захищені численні виконавські кандидатські дисертації, в яких 
опрацьовувалися принципи роботи систем виконавської майстер-
ності та інтерпретації, функціонування художньої техніки на різних 
інструментах).

В дисертації Л. Шаповалової «Музика як аналог особистості: 
до проблеми рефлексивної свідомості» (2005) створена цілісна си-
стема уявлень про феномен рефлексії як «сучасної іпостасі образу 
людини в контексті музичного мистецтва Новітнього часу», в якій 
феномен рефлексивної свідомості в композиторській творчості  
розглядається як особливий рід інтонаційного мислення (зву-
котворчості), а його результат – рефлексивний образ – як аналог 
людини, що пізнає (homo cognitio)» [909, с.  7]. Зміст даної теорії  
в музиці постулює перегляд культурно- історичних цінностей «під 
егідою ідеї планетарного порятунку і всеєдності з урахуванням са-
моідентифікації кожної з історично сформованих форм культури» 
[909, с. 15], що уводить опрацьовану в дисертації систему в якості 
невід’ємного чинника до метасистеми ноосфери, стверджуючи її 
функціональну стрункість- складність та спільну мету (системи і ме-
тасистеми) – духовного сходження, «з’єднання людини і Абсолют-
ної Особистості» [909, с.  15]. Істотним дискурсом рефлексивного 
методу в антропології музики початку ХХІ століття постає систем-
на інтерпретологія музики, яка «об’єднує когорту музикантів- 
виконавців» та розгляд «інтерпретації музики як аналога людини, 
як його смислової моделі» [909], що також стає системною «одини-
цею» більш складної цілісності. Цей вектор системних музикознав-
чих досліджень продовжено у докторській дисертації Ю. Ніколаєв-
ської «Інтерпретативна теорія музичної комунікації (на  матеріалі 
творчості ХХ-початку ХХІ ст.)» (2021), в якій обґрунтувано інтер-
претативну теорію музичної комунікації, пов’язаної з домінуванням 
в її системі суб’єкту творчості, позначеного як Homo Interpretatus 
(людина, що інтерпретує). Пропонована теорія є системою, що ви-
вчає форми і засоби інтерпретування, вона зумовлена практикою  
сьогодення та узагальнює її [592, с. 2].
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В дисертації В. Жаркової «Творчість Моріса Равеля: музичні 
тексти і комунікативний контекст» (2010) у монотемному (персо-
налістському), на перший погляд, спрямуванні розкривається ана-
ліз творчості композитора у широкому системно- дискурсивному 
плані, який демонструє складні внутрішні та зовнішні зв’язки  
й особливості функціонування «локальної системи», де «контекстні 
зв’язки (представлені) як детермінант розуміння музичних текстів  
М. Равеля», їх смислопокладання [286, с. 4]. Таким чином, творчість 
М. Равеля постає як «цілісний феномен, який виявляється у процесі 
його сприйняття через широкий спектр актуалізованих музичними 
текстами контекстних зв’язків» [286, с. 5], тобто – як система.

Сама назва докторської дисертації С. Осадчої – «Православна 
співоча традиція як системологічний феномен в контексті сучасної 
музичної культури» говорить про стрижньовий характер досліджу-
ваного нами актуального наукового підходу. «Богослужбово- співоча 
культура» досліджується авторкою в найширшому контексті (пра-
вославної, музичної, філософської культур), зокрема й ноосфер-
ного гуманізму, тобто системно- метасистемний контент охопле-
ний у максимальному обсязі, з одночасним внутрішньосистемним  
аналізом локальних властивостей музичної творчості та богослуж-
бової традиції.

Дисертація А. Сташевського «Специфіка виражальних засобів  
в українській музиці для баяна (остання чверть ХХ – перше десяти-
річчя ХХІ ст.)» (2013) представляє аналіз системи інструментально- 
виражальних засобів, одночасно «вбудованої» до систем музичного 
мистецтва, виконавства і композиторської творчості, (локально-
го) баянного мистецтва, музики вказаної доби, жанрово- стильову  
та інструментальну техніко- технологічну системи [764].

І. Єргієв у дисертації «Артистичний універсум музиканта- 
інструменталіста кінця ХХ – початку ХХІ століття» (2016) представ-
ляє артистизм музиканта- інструменталіста як системну сукупність 
феноменологічних параметрів – ноетичної категорії, способу сучас-
ної культурної комунікації художньої свідомості, конфігуративно-
го носія музичного змісту, виконавського музичного мислення та  
діяльності та ін. Підхід до дослідження сучасної особистості артиста 
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як до «мікроуніверсуму Космосу («мікрокосму»), цілісного феноме-
ну гармонії Людини і Всесвіту, Духу (психіки) і матерії (тіла виконав-
ця, інструмента, звуку), у зв’язку з цим – і артистизму – як мисте-
цтва наслідування, вираження та перетворення життя (інтонаційно- 
мовного, моторного, сонорно- образного), техніки перетворення- 

перевтілення самого виконавця, який відтворює мовби «наново»  
і передає в живому процесі виконання музики інтонаційно- художню 
інформацію про оточуючу дійсність крізь призму індивідуально-
го «образу світу»» [284, с.  10] – демонструє входження концепції  
автора до актуальних ноосферних вчень.

О. Оганезова- Григоренко в якості ключового поняття роботи 
«Автопоезіс артиста мюзиклу як творчий феномен та предмет му-
зикознавчого дискурсу» (2018) обирає цілком «системологічну» 
категорію. В ході аналізу системи професійно- особистісної само-
організації артиста мюзиклу подальшого теоретичного розвитку 
дістали різні системологічні концепції («психологічного жесту»  
М. О. Чехова; «внутрішньої дії» системи К. С. Станіславського; ное-
тичної феноменології свідомості М. М. Бахтіна; самодіалогу свідо-
мості як ноетичного феномену О. І. Самойленко; ідеї синергетичної 
акмеології С. Д. Пожарського; дисипації процесів у самоорганізова-
ній системі В. П. Бранського; принципи міждисциплінарної теорії 
самоорганізації та коеволюції складних систем С. П. Курдюмова та 
О. М. Князєвої; концепція «філогенетичної моделі» музичного та-
ланту Д. К. Кірнарської), що дозволило авторці дійти й структури 
внутрішньосистемних зв’язків, й виявити ступінь та можливості дії 
відкритої системи вказаного локального феномену.

Л. Повзун у роботі «Камерність як жанрово- стильова пара-
дигма інструментально- ансамблевої творчості» (2018) розкри-
ває особливості функціонування та взаємовпливових чинників 
системи камерно- ансамблевого інструментального мистецтва. 
Провідним напрямом дослідження виступає феномен (систе-
ма) камерності у контексті історичного розвитку більш масш-
табної системи – музичного мистецтва та системи камерних 
інструментально- ансамблевих жанрів. Досліджуються склад-
ні художньо- комунікативні конструкти камерності та системи  
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камерно- ансамблевого інструментального мистецтва з виявленням 
їх функціональних зв’язків.

Т. Іванніков в дисертації «Європейська гітарна музика ХХ сто-
ліття: феноменологія творчості» досліджує особливості системи 
гітарної творчості у її внутрішньосистемних інтенціях та співвід-
ношеннях з іншими музичними (і не тільки) системами різних рів-
нів з боку феноменологічних ознак системи. В результаті автором 
виявлені спільно- універсальні та специфічні неоднорідні процеси  
і явища даної системи, емпіричною основою якої слугує величезний 
масив феноменів творчості, створених генераціями композиторів  
і виконавців», а «ключовою локалізацією став пошук суті даних фе-
номенів, їх смислових аспектів і змістовних шарів.

В дисертації Є. Бондар «Художньо- стильовий синтез як феномен 
сучасної хорової творчості» (2020) досліджуються системні творчі 
аспекти та процесуальні чинники здійснення художньо- стильового 
синтезу в контексті сучасної хорознавчої методології, що дозволило 
авторці утворити актуальну систему сучасної хорової творчості у ці-
лому, вектори- елементи якої аналізуються на жанрово- стильовому, 
інтонаційно- художньому, інтерпретаційному, текстологічному, 
виконавсько- диригентському, психологічному та соціокультурному 
рівнях.

Таким чином (список робіт можна продовжувати), у вітчизняно-
му і світовому музикознавстві останніми десятиріччями чітко ви-
кристалізовується тенденція до актуалізації та бурхливого розвитку 
музичної системології. Причому усі вказані праці при вибудуванні 
теоретичної моделі певної системи спираються як на понятійний 
апарат і методологію загальної теорії систем, так і на усю сукуп-
ність музикознавчих положень, а також на дані музичної практики 
(виконавської і композиторської) в їх взаємозв’язку. Такий синтез  
і дозволив кожному з перерахованих авторів дійти значного нового 
теоретичного (в деяких випадках і парадигмального) рівню.

Важливою рисою функціонування систем, зокрема й музичних, 
слід вважати (поруч з зовнішніми) внутрішньосистемні процеси, які 
є ознаками саморегуляції (самоорганізації) системи. Саме ця риса  
є визначальною для життєздатності системи, а також для її ступеню 
впливовості на інші системи – у будь якій галузі функціонування. Су-
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часна наукова думка в рамках постнекласичної картини світу нама-
гається зрозуміти закономірності антиентропійної самоорганізації 
Всесвіту 30. Розрахунок систем в умовах, віддалених від стану рівно-
ваги, відбувся завдяки роботам І. Пригожина, виконаним ще у 1947 
році. Фізикохімік за спеціальністю, він довів, що нерівноважні тер-
модинамічні системи за певних умов, поглинаючи речовину і енер-
гію з навколишнього простору, здатні здійснювати якісний стрибок 

до ускладнення (курсив мій – А.Ч.), коли утворюються дисипативні 
структури – такі, що виникають в умовах розпаду системи 31). При-
чому такий стрибок не може бути передбачений, виходячи з класич-
них законів статистики [651]. У тому ж році оригінальний принцип 
самоорганізації систем сформулював кібернетик і психіатр У. Росс 
Ешбі, який визначав самоорганізацію як здатність систем спонтан-
но змінювати свою структуру в залежності від досвіду і навколиш-
нього середовища, тобто за допомогою механізму самонавчання 32.  

30 Відомо, що еволюція людини безпосередньо пов’язана з оволодінням енергією –  
чим більше останньої в розпорядженні людини, тим успішніше вона задовольняє свої 
потреби щодо забезпечення безпеки і проживання (від початку і до V–VII ст. люди-
на використовувала силу м’язів, які живила хімічна енергія рослинної і тваринної їжі, 
потім – вогонь багаття; з VIII до XVIII ст. освоюється енергія води, що рухається і віт-
ру; від XVIII століття і до 1943 року – основою техніки стають енергія вогню, теплова 
енергія мінерального органічного палива (кам’яного вугілля, нафти, природного газу);  
а від 1943 року почалося використання атомної енергії [634, с. 202]). Але якщо кількість 
енергії у всесвіті залишається незмінною, а ентропія наростає, то виникає загроза «те-
плової смерті», коли вся енергія в світі розсіється і опиниться в стані абсолютного хаосу. 
Всупереч цьому, як відомо, всесвіт існує вельми тривалий час і «теплової смерті» не від-
булося.

31 Пригожин показав, що на тлі розбалансування і зростання ентропії у відкритих си-
стемах можуть виникати нові впорядковані структури, що отримали назву дисипативних, 
які не залежать від початкового стану системи, її передісторії – організація і властивості 
їх не можуть бути передбачені. Дисипативні структури досягають рівноважного стану, 
що відповідає новим умовам. Поява дисипативних структур змінює вектор розвитку (при 
цьому вихідні системи можуть зберігатися внаслідок гетерогенності середовища в про-
сторі). Ці точки біфуркації відповідають раніше постульованому еволюціоністами прин-
ципу дихотомії, який лежить в основі всіх еволюційних побудов в біології [417].

32 Його моделлю є становлення нервової системи в онтогенезі. Системи, самоор-
ганізація яких заснована на властивих їм внутрішніх механізмах управління, отримали 
назву класичних [280]. У 60-ті роки ХХ століття в кібернетиці виникає інше розумін-
ня самоорганізації, засноване на циклічних процесах (відповідно до запропонованого  
Г. фон Фестером (1964) принципу «порядок з шуму», який отримав назву «некласичної 
концепції самоорганізації»), що є «відповідною реакцією живих організмів на випад-
кові події». Це не пов’язане з наявністю внутрішнього керуючого органу, а здійснюєть-
ся за рахунок безпосередньої локальної взаємодії компонентів системи, що відповідає 
«… здатності фізіологічних процесів організовуватися у певну синергічну діяльність»  
[148, с. 19]. При цьому напрямок (мета) розвитку не встановлюється «керуючими органа-
ми», а «обирається» самою системою. Такі системи називаються синергетичними.
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Серед подібних (саморозвиваних) систем переважаюче місце обій-
мають людинорозмірні системи (В. Стьопін [767]), які включають 
людину в якості свого особливого компонента 33. Подібні ситуації  
т. з. «кооперативних ефектів» 34 узагальнює синергетика 35, вважаючи 
їх фундаментальними для складних систем, що самоорганізують-
ся. Але тоді необхідно інакше розуміти і стратегії діяльності сис-
тем: «внаслідок кооперативних ефектів система може породжувати 
нові структури при мінімальному зовнішньому впливі, особливо 
якщо вона знаходиться в стані нестійкості» [766]. Власне, це і від-
булося, наприклад, при переході музичного мистецтва від «первин-
ної» музичної практики до новоєвропейського музичного мислення  
ХVII ст., до емансипації інструментальної музики та феномену 
музичної теми (М. Арановський). Формування таких іманентно- 
музичних передумов відбулося у стані «нестійкості системи», коли 
її внутрішні ресурси (інструменти, виконавська і композиторська 
практика, нотописання, теоретичні концепти) накопичили «кри-
тичну вибухову масу» і стали здатними до самопороджування нової 
системи творчих принципів. У свою чергу, даний «внутрішній ви-
бух» вплинув на функціонування більш об’ємних систем – музично-
го мистецтва, культури, ноосфери.

33 Постнекласичний етап розвитку науки (на відміну від класичного та некласично-
го) характеризується зміною стилю наукового мислення, відповідним формуванням но-
вої картини світу, появою нових об’єктів пізнання – відкритих саморозвиваних складних 
систем. Особливістю систем-об’єктів, народжених науково- технічною революцією, зо-
крема розвитком кібернетики та квантової фізики, на думку В. С. Стьопіна, стало вклю-
чення в них людини як діючого компонента, що знаходиться не в розриві чи протистав-
ленні з неживими об’єктами, як це було в попередніх типах раціональності, а в єдності 
з ними. Так звані «людинорозмірні» системи й самі стали новим специфічним об’єктом 
досліджень, де використовуються предметні знання, у тому числі, й про людину [767, с. 7]. 
Це можна вважати поворотом в антропології, за яким стоїть рух до пізнання людини як 
цілісності.

34 Ефект взаємодії великого числа підсистем у відкритих системах.
35 З синергетичної точки зору народження нового порядку з хаосу не змушується 

якоюсь зовнішньою (по відношенню до даної реальності) силою, а має спонтанний ха-
рактер. Ось чому синергетика є теорією самоорганізації (а не організації) [717, с. 14]. Про-
стіша форма синтезу порядку і хаосу – дисипативна структура, яка може існувати лише 
за умови постійного обміну із середовищем – речовиною, енергією та інформацією. За 
допомогою цього обміну вона підтримує свою упорядкованість («низьку ентропію») за 
рахунок посилення безладу в зовнішньому середовищі (за рахунок «скидання надлишко-
вої ентропії в зовнішнє середовище») [717, с. 15].
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Самоорганізація виступає як чергування двох взаємовиключних 
процесів – ієрархізації (послідовного об’єднання елементарних ди-
сипативних структур в дисипативні структури більш високого по-
рядку) та деієрархізації (послідовного розпаду дисипативних струк-
тур на більш прості 36). Напрямки і шляхи обох процесів не є довіль-
ними, а задаються «природою тієї системи, яка зазнає зазначеної 
еволюції, і характером зовнішнього середовища… визначаються 
біфуркацією – розгалуженням старої якості на кінцеву безліч ціл-
ком певних потенційно нових якостей» [717, с. 18] (це так звана не-
лінійність першого роду, яка надає процесу самоорганізації з самого 
початку неоднозначний – «стохастичний» – характер, що дотепно 
використав Я. Ксенакіс у створенні своєї музики).

Перехід системи від одного стану до іншого вимагає вибору  
з безлічі єдино можливої структури (у ХVІІ столітті так були «об-
рані» гомофонно- гармонічне мислення й тематизм, пов’язані  
з емансипацією музичного інструменталізму, хоча для музичного, 
як будь-якого, мистецтва такий «вибір» не означає заперечення  
й загублення попередніх «виборів»). Якщо ланцюжок біфуркацій,  
у соціології наприклад, може «не тільки відвести систему, що само-
організується, від вихідного стану, але і повернути її до цього ста-
ну», то в мистецтві це завжди гнучкий діалектичний процес. Для 
конкретної системи, яка взаємодіє з конкретним середовищем,  
існує свій атрактор 37 – «граничний стан, досягнувши якого система 

36 Наприклад, при періодичному утворенні грандіозних імперій та їх подальшому 
розпаді, часто трагічному.

37 Атрактор (від лат. аttraho – притягую до себе) – деяка галузь, до якої притягують-
ся (сходяться) всі можливі траєкторії руху систем; «потенційний стан системи, до якого 
вона еволюціонує» [52]. За Князєвою, «кінцева галузь неминучого сходження фазових 
траєкторій руху складної системи» [385, с. 161]. Атрактором може виступати або точка 
(стійкий фокус), або більш складне утворення. «Дивні атрактори» демонструють довіль-
ні «блукання» всередині певної галузі (за І. Пригожиним, «хаос, що залучає»). Атрактор  
є певним «викликом», з синергетичної точки зору говорять про конус тяжіння атракто-
ру, що ніби «затягує» в себе «безліч можливих траєкторій системи, визначених різними 
початковими умовами» [там само], детермінує майбутній стан системи. «Стан ще не до-
сягнутий, його не існує, але він якимось загадковим чином простягає щупальця з майбут-
нього в сьогодення; в методологічному сенсі погляд на атрактор за аналогією з метою, як 
ніби це була обрана системою мета, часто виявляється дієвим» [385, c. 179]. В музиці такі 
«щупальця» з майбутнього в сьогодення діють постійно, часто заважаючи сучасникам 
сприймати музично- мовні новації (як це було у творчості М. Мусоргського, Г. Малера,  
С. Прокофьєва, Д. Шостаковича, К. Штокгаузена, Я. Ксенакіса та багатьох інших, випе-
редивших свій час.
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вже не може повернутися до жодного з колишніх станів» [717, с. 18]. 
Це пов’язано з тією обставиною, що вказаний граничний стан є ста-
ном максимальної стійкості для даної системи в фіксованих умовах 
даного зовнішнього середовища. Але в музиці постійно відбуваєть-
ся коливальний процес щодо таких «граничних станів» (що виявля-
ється, наприклад, у цілій низці стилістичних «нео-» або у постмо-
дерних «полі-»). «Неможливість повернення до жодного з колишніх 
станів» в музичному мистецтві може означати єдине: неможливість 
«зупинки» на одному з них назавжди – обов’язково утвориться лан-
цюг музично- мовних синтезувань та новацій.

Історичний досвід свідчить на користь того, що роль спонукаль-
ної сили, відповідальної за самоорганізацію, грають кілька факто-
рів – соціальний, культурний, світоглядно- міфологічний або філо-
софський, матеріально- технічний, мовний (для гуманітаристики), 
тобто самоорганізація як внутрішній фактор (замкненість) систе-
ми містить якість потенційної відкритості, що свідчить на користь 
планетарно- ноосферної цілісності.

Н. Луман називав свою методологію складних «самореферент-
них» систем «операційним конструктивізмом»: «все конструюється 
… з «операцій» – комунікацій в системах суспільства і переживань 
в системах свідомості» [23]. Останній посил – щодо комунікацій та 
переживань як необхідних складових сучасної «інтерпретативної 
парадигми» з передбачуваними для кожного комуніканта «пережи-

ваним типом смислу (Августин) та «виробництвом присутності» 
(Г.У. Гумбрехт), … досягненням ентелехії (Аристотель), «вцілено-
сті» (за В. Медушевським), або синергії як завершеної та доскона-
лої форми буття музики» (Ю. Ніколаєвська [592]) – відповідає ме-
ханізму функціонування музичних систем (з  необхідністю ураху-
вання специфіки впливу композиторської і виконавської музичної 
мови, артистично- сценічної ситуації, інструментального фактору  
в його тембрально- фактурному та психологічному звукообразному 
розумінні), зокрема, й системи музично- інструментального мис-
тецтва, яке передбачає володіння «особливим, невербальним ти-
пом мислення, здатністю озвучити «невидиму» частину музики»  
у змістовності інтонування і конкретиці музичного змісту [там 
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само, с.  119–120]. Самореферентні системи Лумана організуються 
і відтворюють себе за принципом самозвернення, самоставлення, 
створення особливих смислів для узгодження елементів систем. Ця 
ідея, запозичена з теорії аутопоезісу 38 У. Матурани і Ф. Варела, являє 
собою новий напрямок загальної теорії систем [494, с. 66]. У контек-
сті аутопоезісної теорії культура, яка саморозвивається, постійно 
взаємодіє з більш комунікативно насиченим зовнішнім середови-
щем. Але, запобігаючи «розчиненню» у соціумі, система культури 
«спостерігає сама себе, фіксує, що відбувається між системою та 
середовищем, а також всередині самої системи. Таку здатність сис-
теми Н. Луман визначає як соціокультурну комунікацію (як елемент 

та як операція системи), котра виступає у триєдності інформації 
(змісту), повідомлення (передачі змісту) і розуміння [493]. У дисер-
тації О. Оганезової- Григоренко концепція аутопоезісу живих сис-
тем застосовується для аналізу професійно- особистісних факторів 
творчого алгоритму артиста (в даному випадку – мюзиклу), «оскіль-
ки дозволяє розглядати «народження» ролі-образу як іманентну 
самоорганізацію артиста- професіонала та процес самоактуалізації 
артиста- особистості», дозволяючи «аналізувати та прогнозувати 
«невловиму матерію» творчого процесу» [600, с.  18]. Оганезова- 
Григоренко розглядає автопоезіс артиста мюзиклу у трьох аспектах: 
«як народження ролі-образу; як відтворення особистості артиста; 
як життя ролі-образу на сцені, включаючи енергетичну взаємодію 
з партнерами та з глядачем під час вистави», а також «самодіалог 
свідомості артиста, що сягає своєї вершини у катарсисі, зумовле-
ний такою властивістю артистичної свідомості як ноетичність, за 
підтримкою та стимуляцією акмеологічною інтенцією артиста як 
професійної якості його свідомості» [600, с. 65, 3]. Аспекти іманент-
ного змісту автопоезіса артиста мюзиклу, визначені авторкою як 
«Я – особистість», «Я – роль-образ», «Я – глядач» кореспондують  
з вказаною луманівською триєдністю смислу – передачі смислу – 
розуміння.

38 Аутопоезис (від грец. аυτος – сам, ποιησις – створюю, виробляю, творю) – букваль-
но означає «само-будівництво, само-виробництво або відтворення себе через себе само-
го… переструктурування власних рівнів складності» [493].
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Тобто, утворюється консенсусна взаємодія систем, що самоор-
ганізуються, як обмін смислами (мислепочуттям) між суб’єктами, 
які являють собою «людинорозмірні системи, що саморозвива-
ються» [756], а отже – живуть, перебувають у бутті. Для М. Бахтіна 
«бути – значить спілкуватися діалогічно. Коли діалог закінчується –  
все закінчується. Тому діалог по суті не може і не повинен скінчи-
тися … як вічна спів-радість, спів-милування, спів-голосся … Один 
голос нічого не закінчує і нічого не вирішує. Два голоси minimum 
життя, minimum буття» [61, с. 434]. Діалогічні відносини, які про-
низують людську мову і свідомість, всі прояви людського життя  
і мистецтва, все, що має смисл і значення – для системи музично- 
інструментального мистецтва мають власну специфіку: суб’єктом 
діалогу (крім одушевлено- одухотворених композитора, виконавця, 
слухача) тут невідмінно виступає музичний інструмент – неживе, 
але одухотворене творчим актом (створення, виконання, сприйнят-
тя) знаряддя. Адже знаряддя «як таке, є проекція зовні творчих надр 
людської істоти, які вибудовують і все її власне емпіричне буття – її 
тіло, її душевне життя» [818, с. 102].

Музичні інструменти, перебуваючи за класифікацією П. Фло-
ренського у категорії «машин- інструментів» 39, з огляду на про-
никнення всіх типів людської діяльності Феургією («мистецтвом 
Богороблення» [там само, с. 107]) – до якої ближче всіх перебуває 
художня творчість [там само, с. 105], і будучи далекими від культо-
вої «самоцінності» [там само, с. 106], все ж постають більшою мі-
рою одухотвореними, ніж «молоти, плуги, колеса тощо – словом,  
в грубому сенсі слова, матеріальні знаряддя технічної культури» 
[там само, с.  102]. Адже музичні інструменти не просто служать, 
допомагають в «виготовленні» художньої продукції – музичного 
твору, а й безпосередньо, своїм «тілом», «голосом» беруть участь  
в процесі виконавської самовираження музики, часто виклика-
ючи до життя конкретні засоби для втілення ідеї (або навіть саму 

39 У концепції «троякості людської діяльності» П. Флоренського кожен з трьох існу-
ючих родів «творів людської творчості» (Instrumenta, Notiones, Sacra – практична, теоре-
тична і літургійна боки діяльності) володіє своїм набором знарядь: «будь-яка діяльність 
здійснюється і проявляється через свої знаряддя і сама може бути визначена як діяль-
ність знаряддєбудівельна …» [818, с. 109].



59

Розділ 1. 

Музичний інструменталізм в світлі сучасного гуманітарного знання

ідею) цього самовираження своїми темброве- фактурними, ар-
тикуляційними, акустичними і т. п. особливостями, історико- 
стильовими якостями. Неминуче введення неживого, але одухотво-
реного «четвертого» (музичного інструмента) до традиційно сталої 
асафьєвської тріади (композитор- виконавець-слухач) відповідає  
і сучасній трансформації цілісності діалогічної комунікації «Я – Ін-
ший» на «Інший плюс Тотожній» (Е. Левінас), що наділяє музич-
ну комунікацію етичним, онтологічним та екзистенційним смис-
лом [592, с.  46]; а також перетворенню комунікативного простору  
діалогу на полілог: «формування … образу якогось абсолютного  
Третього – абсолютного хоча б у тому розумінні, що цей Третій  
є тим граничним смисловим горизонтом мене і будь-якого «Іншо-
го», завдяки наявності якого «Я» з «Іншим» взагалі конституюють 
як співвідносні суб’єкти. В цьому випадку слово «Третій» просто 
вказує на ту обставину, що комунікативний процес не зводиться до 
структури традиційної бінарної опозиції, але вимагає явної вказів-
ки на спосіб і засоби об’єднання його крайніх членів… Цей «третій 
співрозмовник» є однаково «зовнішнім» для всіх… і тому забез-
печує можливість їхнього зв’язку» (С. Гусєв [цит. за 592, с. 46–47]) 
як умови всезагальної цілісності, а також – негентропійних аспек-
тів культури. Це знайшло відтворення у теорії ноосферного гума-
нізму І. Вернадського та його послідовників (про системні засади  
музично- інструментальної культури в ноосферній парадигмі  
спеціально – у наступному підрозділі).

В контексті процесів самоорганізації людинорозмірних струк-
тур останніми десятиріччями актуалізується і затверджується як 
інтегративний механізм їх самовідтворення і саморозвитку по-
няття (і  явище) фрактальності 40. Фрактал, «будучи нескінченно  

40 Фрактал (лат. Fractus – подрібнений, зламаний, розбитий) – безліч, що володіє 
властивістю самоподібності (об’єкт, що в точності або приблизно збігається з частиною 
себе самого, тобто ціле має ту ж форму, що і одна або більше частин). Фрактальну геоме-
трію відкрив у 1975 році Бенуа Мандельброт – на противагу евклідовій (адже далеко не 
всі об’єкти – як теоретичні конструкти, так і об’єкти реального світу – володіють «ідеаль-
ною» структурою і властивостями, які можливо було виявити за допомогою класичного 
математичного апарату). Фрактали виявилися корисними не тільки як математичний ін-
струмент для позначення частин, які у певному сенсі подібні цілому, але також для ілю-
страції та інтерпретації симбіозу на перший погляд антагоністичних ідей і уявлень.
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повторюваною формою, проте здатний структурно і сутнісно зміню-
ватися, залишаючись системно єдиним, а фрактальність одночасно 
стверджує саморозвивані властивості об’єктів, здатність самостій-
но розвиватися в займаному коеволюційному просторі, і в той же 
час, підкреслює єдність різноманіття їх існування і розвитку, будучи 
одним із способів самоконструювання порядку з хаосу, вмістили-
щем зростаючої складності» [831, с. 209]. Світ не є фрактальним сам 
про собі, повністю (як і складні системи), але концепція вдало ілю-
струє структури, які «не мають «дна елементарності»» [там само], 
демонструє єдність форми і алгоритму, методу і результату – через 
фрактальну розмірність (як  інваріантне число на всіх масштабах 
фракталу). В музиці прикладом фракталу може виступати давньо-
грецький канон (музичний інструмент і символ будови музичного 
звукоряду, світу, космосу) 41. Х. Сайтіс і С. Деменок вважають фрак-
тальним проявом самоподібність і масштабування у проведенні 
теми в канонах і фугах [250]. Як вказував сам фундатор фрактальної 
геометрії природи Б. Мандельброт, «музика демонструє фрактальні 
властивості завдяки від початку властивій їй ієрархічній природі» 
[цит. за 250], причому задовго до математичної концепції фракталів. 
В сучасному музикознавстві використання поняття сприяє обгрун-
туванню «особливого відчуття простору і часу, що триває нескін-
ченно», створюється засобами понадбагатоголосся, мікрополіфонії 
та сонористики [333, с. 156]. Т. Ісакова та С. Гончаренко [217; 333] 
знаходять фрактальні (квазіфрактальні – А. Ч.) структури в музи-
ці К. Дебюссі (симетрія подібності, яку забезпечують конструктив-
ні функції окремих звуків, інтервалів, співзвуч, коротких мотивів  
[217, с.  79]) – через відомі у композитора найтонші спостережен-
ня за явищами природи і мистецтва, на основі яких створюється 
музичне ціле 42. Дебюссі майстерно втілював власні споглядання – 

41 Це т. з. метафоричний перенос, який відтворює типові риси зближуваних об’єктів 
Він сьогодні є одним з найбільш популярних і доступних способів «фракталізаціі», зокре-
ма, у гуманітарних сферах [378]. Мабуть, точніше у такому випадку було б використову-
вати термін «квазіфрактал.

42 Дійсно, такі творчі установки композитора виявляють вражаючу схожість з думка-
ми фундатора фрактальної геометрії Б. Мандельброта – пієтет до природи, усвідомлення 
її об’єктивної багатовимірності, нескінченності кожного елемента (композитор закликав 
музикантів стежити за рухами стихій: води, повітря, вогню, вловлювати найтонші відтінки 
цих рухів, прислухатися до космічних вібрацій і майстерно втілював власні споглядання .
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передусім, у музиці інструментальній, хоча фракталізація виявля-
ється у нього і на рівні специфічної програмності як бачення світу 
«через «безлічі», крізь призму дробової множинності об’єктів» 43  
[217, с.  82] (використання множині в назвах – «Ноктюрни», «Об-
рази», «Естампи», «Дельфійські танцівниці», «Звуки та аромати»; 
підкреслення подібності у назві циклу з п’єс різного характеру – 
«Море», «Образи», «Галантні святкування»; деталізація портрету 
або пейзажу – волосся дівчини, морські хвилі, гілки). Багаторів-
невність подоби можна віднайти і в кореляції подібного у музич-
ній драматургії та композиції. Так, цикли Дебюссі відрізняються 
від сонатно- симфонічної та сюїтної циклічності, утворюючи єд-
ність «системи» за принципом ізоморфізму. Тематична множин-
ність композиції (число самостійних темоутворень в мініатюрах  
Дебюссі – від 3 до 10, а у великих композиціях – 15, як у «Весняних 
хороводах», 16, як в «Іграх» і т. п.), «монтажні» елементи компози-
ційної «системи» [217; 257] мають загальну звуковисотну основу 
(«Вітер на рівнині», «Що бачив західний вітер», «Перервана серена-
да», інші) – окремий звук, інтервал або набір інтервалів, співзвуччя 
або групу співзвуч. В оркестровій тканині активно використовують-
ся різноманітні розшарування, дівізі, тембральні та ритмічні варі-
ювання. На рівні композиції – остинатність, нашарування нового 
тематичного матеріалу, симетрія подоби частин/цілого (наприклад,  
в будові п’єси спостерігається відтворення абрису форми експо-
нування: «Ундіна» – рондо, «Вітрила» – дзеркальна симетрія  
[217, с. 84]), рух від дрібних будов до великих 44. С. Гончаренко також 
вказує на принцип циклічної форми, побудованої на основі «мно-
ження», у К. Шимановського; на розгалуження тематичного роз-
витку, багатошаровості фактури – у Б. Бартока, І. Стравінського; на 
формотворні принципи остинатності/поліостінатності (вже в новій 
якості) – у О. Мессіана; на програмні, конструктивні та, особливо, 
візуально- просторові фрактальні тенденції – у Д. Лігеті. Букваль-
но використовував фрактальні та інші математично- філософські 

43 С. Гончаренко називає це «принципом мультиплікації» [217, с. 82–83].
44 Усе перераховане можна вважати і відгомоном «карнавальної поетики» [389, с. 12].
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розрахунки при створенні своїх композицій Я Ксенакис. На думку  
С. Гончаренка, сучасне «розшарування в mixart проектах худож-
нього цілого на текстові страти, які доповнюють один одного, ві-
дображають вже нове багатоаспектне світобачення на рубежі  
XX–XXI століть» [217, с.  87], де системний підхід проявляєть-
ся, у тому числі, через фрактальний (метафорично- фрактальний)  
принцип.

Фрактальність одночасно стверджує саморозвивані властивості 
об’єктів (систем), здатність самостійно розвиватися, і в той же час, 
підкреслює холістичність їх буття, єдність різноманіття і різно-

маніття єдності як важливих системних характеристик. Концеп-
ція фрактальності буття є невід’ємним чинником постнекласичної 
парадигми мислення і важливим сполучним компонентом сучасної 
наукової (і  не тільки, наприклад, музичної) картини світу. В ево-
люції динамічних нерівноважних систем, в самоорганізації фрак-
тальних мереж відбувається процес розростання інформаційної  
відкритості.

Серед інших іманентно «математичних» нахилів системного 
підходу в музиці можна назвати числові концепції, з якими музика 
історично має опосередковані (згадаємо «вищу математику гумані-
тарних наук» С. Аверинцева, числову символіку струн та ін.) та пря-
мі (музично- інтервальна система, кварто- квінтове коло, акустичні 
розрахунки інструментів тощо) зв’язки. Відомо, що загальна теорія 
систем, зокрема й у гуманітарній сфері і у мистецтві, не тільки не 
виключає математичних методів, а й володіючи високим рівнем 
спільності, передбачає їх використання 45, хоча не можна забувати  
й про те, що «ідея системи зберігає своє значення навіть там, де її 
не можна сформулювати математично, або де вона залишається 
швидше «направляючою ідеєю», ніж математичною конструкцією».  
Це актуально і для мистецьких систем.

45 У зв’язку з цим А. Уйомов пропонує включення до загальної теорії систем специ-
фічної змістовної частини, яка відображатиме сутність системного підходу, і – формалі-
зованої частини, в тому числі, математичну.
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За О. Лосєвим, число виступає як універсальна основа всього  
в світі, чим забезпечується і зв’язок музики з «життям» 46 [472], а му-
зика (якщо скорочено) є вираженим життя чисел: «У музиці, серед 
алогічної стихії становлення, в бурях і пристрастях іраціонально- 
плинної суцільності … бачиться чітко оформлена, абсолютно неру-
хома і абсолютно тверда в своїх обрисах межа – смислова фігурність 
числа» [478, с. 544–545]. Тобто, саме число (у широкому та вузькому 
розуміннях) допомагає музиці утримувати (і  створювати) систем-
ні відносини. Втім, крім формалізованого принципу математичні  
і мистецькі, музичні конструкції поєднує ознака «краси» (матема-
тика теж «вчиться» у музики). Так, А. Пуанкаре вважав красу кри-
терієм математичної творчості (теж характерний спільний термін)  
і відчував почуття краси у власних математичних екзерсисах: «Може 
викликати подив звернення до почуттів, коли мова йде про матема-
тичні докази, які, здавалося б, пов’язані тільки з розумом. Але це  
означало б, що ми забуваємо про почуття математичної краси, по-

чуття гармонії чисел і форм, геометричної виразовості (терміно-
логія буквально «запозичена» з естетики та музикознавства – А. Ч.). 
Це справжнє естетичне почуття, знайоме всім справжнім матема-
тикам. Воістину, тут у наявності почуття!» [657]. А. Зоммерфельд 
відчував почуття краси від формул і нових теорій і вважав почуття 
краси одним з критеріїв істинності нової теорії (одного разу він ви-
словився на підтримку теорії не з точки зору її теоретичного обгрун-
тування, а через враження красою припущення) [317]. За чутками, 
Дж. Уотсон (співавтор відкриття ДНК) після успішного завершен-
ня дослідження, поглянувши на молекулу подвійної спіралі, вигук-
нув: «Вона так прекрасна, розумієте, так прекрасна!». Отже, краса  

46 Августин теж був переконаний в тому, що число складає сутність і природу музи-
ки і будь-якого мистецтва (як і краси, яка сприймається за допомогою слуху і зору – на 
основі відносин подібності та рівності, тобто – пропорції і симетрії). У VI книзі трактату 
«Про музику» Августин розрізняє п’ять видів чисел, що проявляються в музиці: 1) звучні 
(sonantes) – знаходяться в самих звуках, незалежно від того, чи їх хтось чує; 2) числа, що 
знаходяться в свідомості того, хто сприймає (occursores); 3) числа рухомі (progressores) 
– відтворювані в уяві навіть у відсутності реального звучання та сприйняття; 4) числа, 
збережені пам’яттю (recordabiles) – про них не згадують, але вони дозволяють людині 
дізнаватися почуту раніше мелодію; 5)  числа, які судять (judiciales) – завдяки ним не-
свідомо оцінюються всі інші числа з точки зору їх «приємності» або «неприємності»  
[122, с. 220–241].
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є проявом і свідомості, і думки. Почуття Краси притаманне цілісній 
свідомості, цілісному сприйняттю, цілісному мисленню – з яким до-
слідники і пов’язують творчий процес (краса є і «природною первин-
ною оцінкою цілісності» [198, с. 204]. І. Герасимчук вказує на цілісне 
одночасне (не  послідовне) усвідомлення всіх «смислів» в процесі 
ієрархічного структурування еволюційних або інволюційних явищ 
як паралельне усвідомлення всіх відносин: «вже структурування  
є самим фактом їх одночасного сприйняття. Просто в цілісному од-
ночасному (творчому – А.Ч.) сприйнятті усі смисли вже знайшли 
своє місце, і неважливо, де вони «стоять», бо грає роль тільки смис-
лове відношення, де б воно умовно не «розташовувалося», нове або 
старе, збоку або зверху, бо там немає послідовності. Вірніше ска-
зати, що ієрархія їх одночасних відносин вже існує як сам факт їх 
цілісності» [198, с. 209].

Відомо, що музика має історичні коріння найщільніших зв’яз-
ків з числом (математикою) ще з давньогрецьких часів: монохорд 
Піфагора з числовим вираженням звучних пропорцій інтервалів 
(що одночасно символізувало і гармонію краси Всесвіту – «гармо-
нію сфер» 47), поняття етосу 48 ладової системи та музичних інстру-
ментів, музичний ритм, голоси виконавців (у тому числі, інструмен-
тальна партія), математично вивірена інструментальна органологія 
(кількість струн та їх висотно- ладове співвідношення, пропорції 
корпусу та його частин), майбутні часово- метричні розміри тощо. 
Причому давньогрецьке ставлення до числа як до прояву світо-
вої гармонії виражає не замкнутість а поступову естетизацію чис-
ла. Принципи символічно- числової відповідності між основними 
положеннями різних галузей наукового знання і природних явищ, 
будови Всесвіту, буквально пронизували Стародавній світ і Серед-

47 У Піфагора число «7» вперше фіксується як основа будови Всесвіту. Сім відомих  
в той час планет Сонячної системи відповідали семи ступеням звукорядів античної до-
сконалої системи [835, с. 190]. Лосєв вказує, що уявлення піфагорійців про числові за-
кономірності «гармонії сфер» (а  отже, і музики) були обумовлені міркуваннями про 
«життя» «основних космічних тіл, які видають при своєму русі певні тони з гармонійним 
поєднанням цих тонів в одне прекрасне і вічне ціле» [464, с. 31].

48 З кінця V ст. до н. е. формувалося герменевтичне вчення, де певний етос припису-
ють числам і побудованим на основі їх пропорцій музичним ладам.
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ньовіччя (де  числа трактуються як вираз Божественної таємниці 
світобудови, що вплинуло на природничі, наукові та музичні тео-
рії), «матеріалізуючи» числову символіку (зокрема, й у пропорці-
ях та строях музичних інструментів). Змінюючись відповідно до 
ментально- культурного середовища кожного історичного періоду, 
ці поняття набували всеосяжного сенсу, стаючи радше категорія-
ми філософського, ніж локально- спеціального порядку. Тлумачен-
ня ладів і музичної системи у Гвідо Аретинського засноване на ідеї 
суміжності між релігійними символами, душевними станами і му-
зичними елементами (середньовічне вчення про три взаємопов’я-
зані «музики»), аналогіями між музикою і біблійними символами, 
що виражається у числах. У ХVІІ столітті Й. Кеплер, відроджуючи 
ідеї піфагорейської естетики, здійснює космологічне тлумачення 
музики і музичної гармонії: у трактаті «Гармонія світу» [984]), напо-
лягаючи, що число є універсальним, музика грунтується на певних 
числових закономірностях, а весь світ складається з симетричних 
геометричних утворень, кожному з яких відповідає своя планета. 
Відносини між останніми – аналогічні відносинам між музичними 
інтервалами, ладами і тембрами людського голосу (про що вчений 
наводить математичні та астрономічні докази), утворюючи космо-
логічну концепцію музики 49. Числова символіка музики Й. С. Баха 
(співвідносна з християнською числовою символікою) – предмет 
багатьох музикознавчих досліджень (А. Швейцер, Б. Яворський,  
В. Ценова, В. Носіна, Ю. Петров та ін.), а Musica (музична компози-
ція) на рубежі ХVІІ–ХVІІІ століть сприймається як «математична 
наука, за допомогою якої складається і наноситься на папір приємна 
і чиста злагодженість звуків, яка після цього може бути заспівана чи 
зіграна, щоб нею в першу чергу спонукати людей до ревного благо-
говіння перед Богом, і потім, щоб приносити насолоду і задоволення  

49 У цілому концепція Кеплера доводить і більш складні відносини «числа –  
планети – звуки». Якщо інші середньовічні філософи використовували поняття «музика 
сфер» метафорично, то Кеплер математично розрахував співвідношення в русі планет  
і пов’язав їх з музичними інтервалами, встановивши сім основних гармонічних  
інтервалів- консонансів: октава (2/1), велика секста (5 / 3), мала секста (8/5), чиста квінта 
(3/2), чиста кварта (4/3), велика терція (5/4) і мала терція (6/5), а далі вивів і мажорний та 
мінорний звукоряди.
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слуху і душі» (Й. Вальтер «Настанови в музичній композиції»,  
1708 р. [цит. за 537]). Появі рівномірно темперованого строю, який 
панує в європейській музиці з XVIII століття і який став важли-
вим фактором розвитку клавішних інструментів (що, на відміну від 
струнних, не дозволяли по слуху скорегувати звучання «брудних» 
інтервалів під час виконання) музичне мистецтво також зобов’язане 
математичним розрахункам темперації 50.

У новітній музиці роль числа виступила з усією актуалізованою 
очевидністю, а від другої половини XX століття це стало виявлятися 
й акцентуватися і у практиці виконання та дослідження старовин-
ної музики (Середньовіччя, Ренесанс, Бароко). У музиці ХХ століття 
було багато різних музичних напрямків, заснованих на раціональ-
них математичних принципах. Так нововіденці активно використо-
вували прийоми, описані за допомогою магічного квадрата (цей 
символ навіть був висічений на могилі А. Веберна). Можна назва-
ти і вимірювання частин музичної форми часовим хронометруван-
ням по секундах, розповсюдженій сьогодні не тільки в кіномузиці,  
а й у великій кількості концертних музичних творів (замість вказів-
ки темпу або кількості повторювань елементу тексту). Значно поси-
лили математично- числовий компонент в музиці комп’ютерний бум 
та електронна музика. За допомогою електроніки створював багато 
своїх творів К. Штокхаузен. Ж. Гризе і Т. Мюрай використовували 
метод, заснований на аналізі звукового спектру і подальших мані-
пуляціях з результатами цього аналізу, які потім стають основою 
твору. У 1954 році Я. Ксенакіс застосував принцип індетермінізму в 
одній зі своїх п’єс, в декількох інструментальних композиціях вико-
ристовував «клітинний автомат» 51, а у 1956 році ввів поняття стохас-
тичної музики, елементи якої організовуються відповідно до теорії 

50 Звуження або розширення інтервалів в порівнянні з чистими, виведеними ще Пі-
фагором: октава була поділена на 12 рівних відрізків- півтонів, що дозволило повністю 
уніфікувати звучання всіх інтервалів на будь-якій висоті. Це дало можливість писати 
(грати) в різних тональностях, а також легко модулювати, не боячись отримати небажане 
«брудне» співзвуччя.

51 Математична модель або пристрій, що складається з однорідної сітки клітин, які 
працюють паралельно. Поняття «клітинний автомат» ввів Дж. фон Нейман. Він назвав 
так мережу однорідних осередків, розглядаючи математичну модель системи, що моде-
лює організм, який самовідтворюється, і показавши, що це в принципі можливо.
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ймовірності та закону великих чисел всередині композиційної моде-
лі, детермінованою за допомогою математичних формул або спеці-
ально створених комп’ютерних програм 52. «… Створення музичного  
твору – це процес упорядкування, в якому певні музичні елемен-
ти підбираються і упорядковуються з нескінченного різноманіття 
можливостей, тобто з хаосу… Другий принцип виявляє не тільки 
порядок в структурі але також і відносну відсутність його, і навіть, 
в певних надзвичайних випадках, як раз відсутність порядку, а саме 
хаос; іншими словами, сама ступінь вимушеного порядку є важли-
вою змінною» [740]. Інтерес до випадковості і математичних екс-
траполяцій виник у Ксенакіса в процесі філософського і наукового 
дослідження природи випадковості. Науково- філософський підхід 
Ксенакіса підняв його творчість на якісно новий рівень осягнення 
і застосування фактору випадковості. Він використовував ряд ма-
тематичних методів і процедур, в тому числі операції алгебри, за-
кони розподілу Пуассона, Максвелла, випадкових блукань Броуна, 
ланцюги Маркова та ряди Мандельбро. Випадковість в його музиці 
грала роль лише на одному з численних етапів творення, причому 
впливала на окремі елементи тканини. Серед методів вирішення 
творчих завдань Ксенакіс виділяє використовувані в мистецтві «ча-
стково логічні і експериментальні» та «повністю логічні і експери-
ментальні», запозичені з точних і природних наук [624, с. 169]. При 
цьому, крім причинності і логічної виводимості методів він перера-
ховує і інші, в тому числі, «нові ментальні структури, включаючи ін-
детермінізм, який реалізується у вільній стохастичній музиці, де ви-
падковість вводиться на одному з декількох етапів створення твору 
або програмування його моделі» [там само]. Таким чином, процес 
створення п’єси, який, в цілому, не виходить за межі детермінізму, 
Ксенакіс бачить як складну багаторівневу систему, «створення 
якої розпадається на низку логічно самостійних етапів» [753, с. 169] 
(у  композитора їх вісім). Параметри матеріалу представляються 

52 Ксенакіс був не тільки композитором, а й видатним інженером і архітектором, пра-
цював в майстерні Ле Корбюзьє і брав участь у створенні багатьох відомих архітектурних 
проектів проектів (наприклад, павільйону Філіпс для всесвітньої виставки «ЕКСПО-58» 
в Брюсселі під назвою «Електронна поема» – там звучала і музика самого архітектора,  
а також Е. Вареза).
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Ксенакісом як змінні, що піддаються низці математичних операцій. 
Метроритміка розглядається як «пряма лінія, на якій відзначені 
точки, що визначають довжини звучань… шляхом довільного роз-
міщення середнього числа точок на пряму лінію виводяться ймо-
вірності для всіх можливих тривалостей» [624, с. 170]. Такий роз-
поділ, як зазначає Ксенакіс, цілком може бути функціональним або 
відповідати критеріям, закладеним у програмі або встановленим 
автором. З метою досягнення необхідного звукового ефекту ком-
позитор коригує тривалості за допомогою апроксимації і кореля-
ційного коефіцієнту. Подібним чином він створює так звані «хмари  
звуків» – у висотному діапазоні розподіляє довільно вибрані звуко- 
точки за законом Пуассона. Математичні ж формули Ксенакіс засто-
совує для визначення швидкості руху, частоти повторення звуків, 
утворених ними інтервалів і т. д.

Список математичних екзерсисів композиторської творчості 
можна продовжувати. Але «один з найважливіших наслідків число-
вої природи музики стосується, як це не парадоксально, гранично 
важливого питання про природу музичного змісту» [308, с. 59]. Ана-
лізуючи іменування суті, структуру імені в безлічі її шарів (схема, 
числова структура; логос – поняття); ейдос – логос, алогічне буття, 
образ, лик, картина – «розумне зображення»; символ – вираз ей-
досу в іншому, матеріалізація, «гіпостазування»; міф – «розгорну-
те магічне ім’я) [476], Лосєв представляє число- схему як найбільш 
абстрактний, безособовий шар іменування суті, який дає чітке уяв-
лення не про предметність як таку, а лише про математичні (без-
предметні) відносини в рамках даної предметності. Виток всіх чи-
сел – «понадмислиме Єдине». Тобто число у Лосєва в різних сферах 
знання і духовної культури виступає в якості принципу цілісності та 
«єдинороздільності» будь-яких компонентів фізичної або духовної 
реальності (як систем). За Ю. Холоповим, музика, з її «певною ху-
дожньою формою, відмінною від форм безпосередньо життєвих по-
чуттів» [843, с. 289] (специфічними художніми емоціями), «містить 
в своїй глибинній суті ідеальне число» [843, с. 590]. І саме числові 
конструкції, а не життєві почуття і емоції як такі, визначають специ-
фічно музичну, таку, що не має аналогів в інших мистецтвах, форму 
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вираження. Як жодне інше мистецтво, музика перетворює життє-
вий матеріал на свої власні ідеально- числові конструкції, що багато 
в чому визначає системність музики.

Таким чином, загальнотеоретична значимість теорії систем 
охоплює далекі галузі застосування інтелекту – від організації 
промислового виробництва до формування принципів культурно- 
естетичного впливу мистецтва. Усе сказане свідчить про дотич-
ність системологічних виходів культури, музики та музично- 
інструментального мистецтва до теорії ноосферного гуманізму  
І. Вернадського та його послідовників, а отже, необхідно розглянути 
системні засади музично- інструментальної культури в ноосферній 
парадигмі.

1.2. Системні засади музично- інструментальної культури  
в ноологічній парадигмі

Стан переживання цілісності космосу і природи, що відтворю-
ється в діяльності людини та в її свідомості, знаходить втілення  
в концепції ноосфери, фундатором якої є природознавець і мисли-
тель В. Вернадський 53 (на  основі вчення про новий етап розвитку 
біосфери). Ще у 1920-і роки Вернадський акцентував потужний  
вплив людини на навколишнє середовище і перетворення сучасної 

53 Термін ноосфера запроторений у 1926–1927 рр. в статтях французького матема-
тика і філософа Е. Лepya (щодо характеристики геологічної стадії розвитку біосфери). 
Це підтримав французький теолог П. Тейяр де Шарден. Однак слід зазначити, що тер-
мін ноосфера з’явився в працях французьких вчених після прослуховування курсу лекцій  
В. І. Вернадського з проблем геохімії і біогеохімії в Сорбонні у 1922–1923 рр., де вперше 
заявлялися уявлення про біосферу та її зміни під впливом людської діяльності.. Можли-
во, термін «ноосфера» виник в 1924 році на семінарі філософа Анрі Бергсона в Парижі 
під час обговорення доповіді Вернадського, постійними учасниками якого були Леруа  
і де Шарден. У 1927 році Леруа використовував термін вже в курсі своїх лекцій в Колеж 
де Франс, стверджуючи, що з появою людини еволюція отримує нові, не властиві «тва-
ринній біосфері» або зародкові психічні засади – через мову, промисловість і суспільство.  
В. Вернадський став активно використовувати термін «ноосфера» в листах та рукописах, 
починаючи з 1936 року, причому дав йому абсолютно ясне матеріалістичне тлумачен-
ня, відсутнє у Леруа і де Шардена. За рік до смерті Вернадський написав статтю «Кілька 
слів про ноосферу» (1944), в якій наводяться докази, що розумна діяльність людини є не 
тільки її «внутрішньою» справою (справою її «внутрішньої системи», як ми би сказали  
сьогодні), встигнувши лише в загальних рисах намітити основи нового вчення.
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біосфери. Людство, вважав учений, має охопити розумним управ-
лінням живу оболонку планети, перетворивши її на спільну сферу 
– ноосферу (сферу розуму). Ноосфера (від грец. noos – розум, дух; 
буквально – «мисляча оболонка», «сфера розуму») – це біосфера, 
розумно керована людиною. Ноосфера, за Вернадським, виступає 
вищою стадією розвитку біосфери, вона пов’язана з виникненням 
і становленням цивілізованого (у  вищому розумінні) суспільства, 
коли розумна діяльність людини стає головним фактором розвитку 
на Землі 54. Ноосферна концепція Вернадського відображує законо-
мірності переходу планетарної природної спільності Землі (біосфе-
ри) до її нового еволюційного стану (ноосфери) під впливом всіх 
аспектів людської діяльності – праці, історичного досвіду поколінь, 
досягнень науки, культури і мистецтва, вироблених людством 
норм етики і моралі. Сам перехід до розумно-»ідеального» шару 
буття, на думку вченого, розпочався з моменту виникнення культур-
ного землеробства (8–9 тисячоліть до н. е.). Але, враховуючи роль 
культурних інтенцій (від першотектонів 55 аж до складних само-

54 Втім, не слід розуміти, що на початку, знизу, процес біосфери обмежений процесом 
геосфери, а зверху, в кінці, – процесом ноосфери [685, с. 392]. Взагалі Вернадський вказав 
скоріше напрямок (можливий і бажаний), а не шляхи і прийоми переходу до ноосфери.

55 На думку А. Пилипенка та І. Яковенка, першотектон – це «апріорні інтенції зміс-
тоутворення… почасти кореспондує з юнгівським архетипом… являє собою не ту чи іншу 
сталу семантичну конструкцію, а апріорно- когнітивну умову її формування. У цьому сенсі 
першотектони є чиста спрямованість… можна сказати, що першотектони виступають пер-
манентним джерелом регенерації трансцендентного, сакрального і континуального, тобто 
синкретичного» [622, с. 21], вони є вихідною точкою усього, що пов’язане з культурою та  
з ноосферою у цілому. Вчені також вводять поняття «першотектональної потреби», тобто 
стверджують «імперативне прагнення людини як культурного суб’єкта сформувати при-
йнятну для себе картину світу виходячи з першотектональних основ (нульовий цикл опосе-
редкування першотектонів)». Оскільки первинний рівень семантичного опосередкування 
першотектонів носить базовий для всіх культур характер, «прагнення партисипуватися 
до цих форм і значень закріплено у вигляді культурно- антропологічної характеристики 
людини [там само]. Таким чином, культура виступає Результатом і точкою відліку, в якій 
концентрується взаємодія, єдність людини (свідомості, духу) і світу (біосфери) виступає 
культура (першотектон Пелипенка- Яковенка розташовується між природою і культурою, 
виступаючи «продуктивним природно- культурним медіатором, що переводить ізомор-
фізм загальних позаентропійних принципів в ізоморфізм структур і феноменів культури»  
[622, с. 83–84]); в культурі людина фіксує своє становище в світі (Універсумі), а останній 
проявляє себе як Розумний (олюднений) Універсум. Отже, культура є системоутворюю-
чим чинником ноосфери як метасистеми. Культура як система вічних цінностей виступає 
«вищим рівнем ноосфери», задає «ідеал ноосферного існування» [928, с. 91, 92]. З точки 
зору синергетичної концепції «культура виконує щодо ноосферогенезу функцію цільової 
детермінації (детермінації майбутнім)» [928, с. 92] – вона створює ті образи, ідеї, архети-
пи, які згодом реалізуються в просторі, на земній поверхні. В цьому відношенні сучасні  
дослідження зближують концепції ноосфери і пневматосфери.
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організованих систем) у формуванні ноосфери, на наш погляд, мож-
на зсунути ці перехідні межі на значно ранній період. І пов’язане це 

з музичним інструментарієм (хай і примітивним) як специфіч-

ною формою звуко- просторового уречевлення інформативного 

переживання (з  тенденцією поступового нарощування смислу 

– у цілому та у формуванні специфічних звуко- мовних засобів 

смислопокладання). Так, за інформацією 2012 року, оксфордські 
вчені, використовуючи передові технології історичного датування 
(не відомі раніше), визначили час виготовлення примітивних кістя-
них сопілочок, які були знайдені на півдні Німеччини, на місці стоя-
нок древньої людини в печері Гайссенклестерле 56 – 42–43 тисячі ро-
ків тому (таким чином, дудки з цієї печери виявилися найбільш древ-
німи з усіх досі знайдених музичних інструментів, що значно зсуває, 
на наш погляд, і хронологічні рамки переходу до ноосфери [499]). 
Наше припущення в даному випадку базується на тезі про покла-
дання «цілісного безпосереднього переживання» (поступово «вихо-
ваного» в музичному, у тому числі або навіть передусім, в музично- 
інструментальному звучанні) в основу «будь-якого одиничного акту 
смислоутворення» (звичайно, не естетичного у вказаний період,  
а можливо, сигнального, але позначеного певним початковим «ак-
том смислоутворення»), адже дискретні тенденції «спочатку ціліс-
ного синкретичного переживання на суб’єктно-об’єктну антиномію» 
і подальша «кодифікація (семіотизація – А. Ч.) цього розщеплення 
є процесом перетворення абстрактного щось, яке спочатку не є ря-
доположним (авторське рос.– «внеположено») досвіду, на феномен 
культури» [622, с. 63]. Музичні (тисячі років тому – просто звучні) 
інструменти, поставши одним з об’єктів на шляху вказаного 

56 Стоянки відносяться до оріньякської культури, яка існувала в Європі і південно- 
західній Азії між 33 і 45 тисячами років тому. В ході розкопок поряд з кістками тварин, 
знаряддями праці і предметами стародавнього мистецтва були знайдені кілька примі-
тивних сопілочок, зроблених з порожнистих кісток, вони мають характерні для музич-
них інструментів цього типу отвори. Професор Тюбінгенського університету Н. Конрад,  
заявив, що «ці результати відповідають гіпотезі, яку висунули кілька років тому… річка 
Дунай була ключовим коридором, за яким люди і технічні інновації проникали до цен-
тральної Європи 40–45 тисяч років тому. Гайссенклестерле – одна з декількох печер  
в цьому регіоні, в яких були знайдені важливі зразки індивідуальних орнаментів, фігура-
тивного мистецтва, містичних зображень і музичних інструментів. Нове датування дово-
дить стародавність оріньякської культури в Швабії» [499].
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«розщеплення», в ході розвитку своїх органологічних та звуко-

образних (семантичних) засад, виявилися важливим фактором 

щодо повернення до «цілісності безпосереднього переживання» 

(мистецької і духовної мети, а також мети ноосферної свідомо-

сті) – засобами специфічної мови, зокрема невербального (але 

звучного – належного до первинності- цілісності) характеру.
Кожен великий етап становлення ноосфери характеризується 

своїм типом управління, зміна яких пов’язана з подоланням де-
кількох інформаційних бар’єрів, що відповідають формуванню ве-
ликих суспільних формацій, від родоплемінної спільноти людей 
до сучасного постіндустріального суспільства. Виникає характер-
ний (новий) щільний взаємозв’язок «законів природи із законами 

мислення 57 і соціально- економічними законами» [405]. Музичний 
інструменталізм у цьому відношенні охоплює природні (акустич-
ні) закони; включає наслідування природним, нелюдським і люд-
ським, звукам; втілює у тембро- фактурному звучанні та органології 
соціально- економічні, наукові, інженерно- технічні досягнення різ-
них епох. Головне ж – демонструє етапи і вектори формування ціліс-
ного естетичного мислення (точніше, мислепочуття 58) специфічни-
ми невербальними звуковими засобами і прийомами, з поступовим 
виходом до катартичних станів, що дозволяє впливати на біосферу 

з боку найвищого, духовного ракурсу, без якого неможливо виріши-

ти необхідні етичні питання ноосферної дійсності (про наукову 
етику в ході переходу до ноосфери постійно згадують Вернадський 
та його послідовники).

57 Мислення, на наш погляд, тут представляється у широкому значенні і включає пе-
реживання, онтологічні параметри буття й діяльності тощо.

58 Термін «мислепочуття» запроваджений і широко використовується в філософії 
(стосовно М. Бердяєва) та літературознавстві (передусім, в розанознавстві), напр. в ро-
ботах Г.. Гачева, В. Фатєєва, С. Федякіна та ін. Концепцію мислепочуття викладає поет-
філософ- музикант-психокультуролог В. Куринський [433] – в рамках нової науки – авто-
дидактики, яка робить акцент на саморозвитку особистості і народилася на стику педа-
гогіки, філософії, культурології та багатьох стародавніх і сучасних когнітивних систем. 
Куринський стверджує, що протиставляти можна емоції та судження, а не думки (мис-
лення) та почуття: «Тільки людина здатна перетворювати пару «емоція- судження», яка 
є і у тварин, на «почуття- мислення». Зауважте, це вже готовий прийом …  Кожну думку 
– якщо це думка, ми обов’язково повинні переживати» [433, с. 27, 33].
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Тож історично неминуча стадія розвитку біосфери – ноосфера –  
обов’язково включає й етично- духовні компоненти («у людини 
завжди є інтуїтивна жага високих станів» [433, с.  33]. Як вказував  
М. Бахтін, головна відмінність гуманітарного знання від точного 
в тому, що «точні науки – це монологічна форма знання: інтелект 
споглядає річ і висловлюється про неї … Гуманітарні науки – науки 
про дух» [63, с. 383, 371, 384]. Тобто, у структурі метасистеми «но-

осфера» суттєве місце посідає «гуманітарна система» 59 (в  якій,  
у свою чергу ми виділяємо у супідрядній низці системи музичного 

мистецтва і в останній – системи музично- інструментального 

мистецтва).
Таким чином, серед умов, необхідних для становлення та існу-

вання ноосфери, В. Вернадський та його послідовники позначають, 
передусім, сферу духовно- морального розвитку людської свідомо-
сті (еволюція свідомості, її розкриття в процесі планетарного життя, 
в процесі самовизначення і є головною метою еволюції біосфери та 
історії людства [141, с. 120–147; 742, с. 134]). Причому сучасні вчені 
визнають життєстверджуючий характер ноосферної свідомості –  
І. Дмитревська [264]; А. Швейцер [912]; М. Моїсєєв [558]) та ін. 
(тут доречно пригадати виведений В. Холоповою переважаюче  

59 Поняття «гуманітарні системи» було введено видатним математиком Л. Заде для 
позначення систем, на поведінку яких сильний вплив надають судження, сприйняття  
і емоції людини» [234]. Основна ідея Л. Заде полягає в тому, що людський спосіб мір-
кування, що спирається на природну мову, не може бути описаний в рамках традицій-
них формально- математичних методів, тому що людина мислить нечіткими поняттями, 
робить висновки в неточних, некількісних термінах. Так народилася нова математична 
дисципліна, в основі якої лежить не класична теорія множин, а теорія нечітких множин, 
яка зближувала точність класичної математики і всепроникної природної нечіткості ре-
ального світу. У об’єктів гуманітарних досліджень, як правило, зв’язок між якісними та 
кількісними характеристиками виражений неявно, що створює складність і специфіку 
кількісних досліджень. Однак саме такі нечіткі відносини дозволяють моделювати даний 
зв’язок незалежно від його виду: лінійний, нелінійний і т. д. Причина та наслідок (вхід 
і вихід системи, процесу) можуть бути описані нечіткими множинами, через наявність 
великої кількості досліджуваних факторів. Навіть коли класичні математичні методи  
теоретично можуть бути застосовані для вирішення деякої гуманітарної проблеми, часто 
їх практичне використання виявляється скрутним саме через велику розмірність зада-
чі. До таких завдань, перш за все, відносяться завдання класифікації в гуманітарних до-
слідженнях. Класифікація здійснюється, як правило, за багатьма параметрами. Саме за 
таким принципом вибудована непроста, але найбільш системно струнка класифікаційна 
система музичних інструментів Хорнбостеля- Закса.
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позитивний характер музичних емоцій [848], що підтверджує 
системні характеристики музики як важливого концептуального 
елементу ноосфери): ноосферна свідомість формується як «оптимі-
зація та гармонізація рівнів природного і соціального, природного 
і штучного, біосферного і техносферного, духовного і матеріально-
го… виконує важливу функцію самоорганізації ноосфери (курсив 

мій – А.Ч.), виступає основою, яка визначає майбутнє людської ци-
вілізації… об’єднує людей незалежно від їх національних, класових, 
економічних або культурних відмінностей» [742, с. 115, 129]. Отже, 
сама людина, її ставлення до світу і прийняті рішення, а також – 
способи мислення і почуття (мислепочуття) проектуються на  
створення ноосфери.

Обґрунтування значення ноосфери в системі розвитку цивіліза-
ції, ролі філософії і ноосфери як «тіла історії і людства» знаходимо 
у роздумах М. Мамардашвілі, філософія якого – «не теорія, не знан-
ня про будь-що, а вдосконалення людського духу, мистецтво, твор-
чість, реалізація свободи» [901, с.  288]. За Мамардашвілі, особи-
стість вдосконалюється, народжується і розвивається в лоні куль-
тури [517], а сама культура – як результат творчості – є частиною 
ноосфери. Соціально- культурну частину ноосфери Мамардашвілі 
називає «тілом історії та людського», а «єдина природність» люди-
ни (її  філософ називає «останньою частиною ноосфери»), гинучи  
в результаті незворотних руйнувань свідомості, зникає останньою: 
«Досить необоротних руйнувань свідомості, послідовної низ-
ки перероджень структури історичної людини. Це ж відноситься 
і до екологічної катастрофи. Спочатку помирає людина – потім 
вмирає природа. Тобто… спочатку з’являється людина «з папір-
ця» (раз знищена соціально- культурна частина ноосфери, та, яку  
я назвав «тілом історії та людського»), а потім вже це безрідне по-
тойбіччя, що не піддається розвитку, лише імітує життя, панує над  
природою – і вмирає ця остання частина ноосфери, частина нашої 
єдиної природності» [513].

Очевидним виходом тут є творчість: «Привести свідомість до 
руху в напрямку піднесеному – це і є творчість, завдяки якій народ-

жується особистість (курсив мій – А. Ч.). Буття – єдине і цілісне, 
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воно не має ступеня, воно або є, або його немає. Така природа лю-
бові, честі, гідності» [516, с. 45]. Причиною втрати людського буття 
Мамардашвілі вважає «розумову неграмотність» [517], а розвиток 
сфери розуму за допомогою розумової діяльності як основи люд-
ського буття відповідає визначенню ноосфери. Ідеї М. Мамардашві-
лі про об’єднання фізичного і нефізичного знання у квазіфізичне, 
про континуум «буттясвідомість» – відповідають характеристи-
кам ноосфери. Вказаний континуум філософ розглядає з позиції 
так званої «некласичної» науки, коли втрачаються класичні відмін-
ності суб’єкта та об’єкта 60. «Взагалі цей випадок, як і багато інших  
в гуманітарних науках, показує, що доводиться оперувати поняттям 
єдиного континууму буттясвідомості і розглядати «буття» і «свідо-
мість» лише в якості різних його моментів, маючи на увазі області, 
де втрачають сенс класичні розрізнення об’єкта і суб’єкта, реально-
сті і способу подання, дійсного і уявного і т. д.» [515]. Втім, «при всій 
злитності в деякому загальному континуумі буття і свідомість не мо-
жуть бути ототожненими», – продовжує філософ. Сьогодні потрібні 
«інші метафізичні допущення і постулати, ніж ті, які допускалися 
класикою і покладалися нею в якості загальних і універсальних. На-
впаки, останні можуть бути приватним, спеціальним випадком. Це 
стосується перш за все перегляду формулювання таких абстракцій, 
як абстракції впорядкованості буття або його хаотичності, перери-
вчастості і безперервності, однорідності і неоднорідності, понять 
істини і омани, відносин «опису ззовні» об’єктів людської реально-
сті та їх «опису зсередини» і т. д.» [там само].

Одним з таких «інших метафізичних» шляхів виступає сучасний 
перехід від «культури значення» до «культури присутності». Ав-
тор книги «Виробництво присутності. Чого не може передати зна-
чення» (2004) Х. Гумбрехт першим надав чутливості присутності 
вповні герменевтичну, поняттєву форму, зафіксувавши співіснуван-
ня вказаних двох культур у сучасності, чим кинув виклик «широко 
затвердженій традиції, згідно з якою центральною – тобто єдино 
центральною – практикою гуманітарних наук є тлумачення, інакше 

60 Подібні «некласичні» процеси сьогодні відбуваються й у природознавчих та точ-
них науках. Це теж – свідоцтво дії вказаного континууму.
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кажучи впізнання і/або привласнення значень» [637]. Подібна тен-
денція кореспондує зі сперечанням прихильників модерну (ратува-
ли за комунікативну раціональність і здатність договору в ході єди-
ного дискурсу) і постмодерну (виступали проти диктатури розуму  
і за множинність дискурсів). Обидві позиції, якими б протилежни-
ми вони не здавалися, боролися за інтелектуальну свободу суб’єкта 
в сфері загального принципу – комунікативності (невід’ємної від 
мистецького континууму, тим більш – живого тільки у звучанні- 
комунікації музичного мистецтва). Фактично, починаючи з другої 
половини XX століття, «паралельно спору модерн/постмодерн, 
формується третій напрямок – який постав на захист чутливості, 
орієнтуючись не стільки на тлумачення 61, скільки на присутність, 
який відхиляє герменевтику і відроджує увагу до образності»  
[816, с. 68]. На думку М. Кагана, «художні образи як особливий плід 
духовної діяльності людини в культурі, як би подвоюють реальний 
світ; вони відрізняються від понять, якими оперує наукове пізнання, 
і від ідей, в яких ідеологія втілює ціннісне осмислення світу, від про-
ектів неіснуючого, але бажаного, ідеалів, які створюються духовно- 
перетворювальною активністю людини; художній образ виявляєть-

ся одночасно і переживанням, і поняттям, і ідеєю, і ідеалом (курсив 
мій – А. Ч.) і, разом з тим, він «відкритий» для співтворчості сприй-
маючих його людей, які повинні його пережити, інтерпретувати, 
«докласти» до свого досвіду і духовного світу, тим самим продов-
жуючи творчий процес, розпочатий художником: так художній об-
раз виявляється і засобом спілкування людей» [341]. Для музично-
го мистецтва, первинно виконавського (діяльнісно- присутнісного 
за природою: поза виконання, а отже присутності, немає музики), 

61 Ще у 1966 році С. Зонтаг пише есе «Проти інтерпретації», в якому висуває ряд 
претензій на адресу інтерпретативних практик і пропонує ставитися до явищ культури 
та суспільства «як вони є», а не «що вони значать». Дещо подібне відбулося й у музи-
ці: у 2002 році була видана книга композитора В. Мартинова «Кінець часу композито-
рів». Споглядаючи і аналізуючи ситуацію постмодерну (постпостмодерну, як зауважила 
Т. Чередниченко, «вся європейська композиторська музика, що почалася з революції  
(в XI ст.), з кожним новим століттям почастішала реформи, складаючись в низку суціль-
них «нових музик»» [523, с.  290]. Але закінчення часу композиторів не слід розуміти 
як «зупинку» композиторської діяльності або як зникнення композиторів з контексту 
суспільно- мистецького життя.
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інтерпретація («тлумачення»), герменевтика, семіотика, семантика 
знаходяться у органічному діалектичному поєднанні з почуттєвим 
переживанням і пошуком себе через Іншого (М. Бахтін), а музичне 
мислення фактично перетворюється на мислепочуття, що певним 
чином кореспондує з «буттясвідомістю» М. Мамардашвілі. Звуко-
образність же виступає іманентною (хоча і еволюціонуючою) влас-
тивістю музичного мистецтва, тож увага «культури присутності» до 
образного аспекту смислу актуалізує музичні прояви культури.

Музично- інструментальна культура фактично була «культу-
рою присутності» первинно (в  музикознавчих розвідках ця про-
блема наявно постала від 80-х років ХХ століття) – з іманентними 
діалогічними ознаками (широко відома професійно- виконавська,  
а також композиторська і міфологічно- слухацька персоніфікація ін-
струментів; також – комунікативні процеси зі слухачем та іншими  
виконавцями – інструменталістами або вокалістами, танцюри-
стами). Крім того, виконавцю- інструменталісту для «висловлен-
ня» потрібний інструмент, а інструменту для звучання – викона-
вець; поза присутності (фізичної і психічної, свідомої і підсвідомої, 
об’єкту і суб’єкту, інструменту-»буття» і виконавця-»свідомості») 
неможливе життя музики як мистецтва звукообразів, звукового 
мислепочуття (за або поза участю слова). А ось культурозначеннє-
ві і специфічно- семантичні параметри музики у цілому і музично- 
інструментального мистецтва (як її підсистеми) формувалися вель-
ми тривало і поступово. Причому інструмент, як один з чинників 
«присутності», завжди так чи інакше «брав» не пасивну, а активну 
«участь» у комунікації з виконавцем: часто «підказував», спрямову-
вав хід розвитку музичного мислення.

Як будь-яке дослідження глобально- планетарного масштабу, 
вчення В.І. Вернадського (продовжене певним чином і у філософ-
ських нарисах Мамардашвілі та інших мислителів) є «відкритим» 
за своїм характером, воно принципово не може бути закінченим. 
Вернадський «підводить» дослідників до планетарної концепції 
творчого характеру людського розуму в космічному середовищі сві-
ту, розвитку та вдосконалення соціо- і культуросфери, складовою 
частиною яких є музично- інструментальне мистецтво. Створюючи 
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(досліджуючи) кожну таку сферу, людство й саме перебуває під її 
впливом. Кожна зі сфер постійно змінюється і кількісно, і якісно. На-
копичуючись і збагачуючись в одні періоди, сфери можуть віддавати 
людству свою енергію в інші періоди більше, ніж отримують. Подіб-
ні процеси, зафіксовані на рівні мета- (ноосфери) або макросистем 
(культури), відтворюються і в галузях більш локальних систем: так, 
культуросферні інтенції набували все більшого впливу, транспону-
ючи у ХХ столітті свої методи у природознавство і навіть точні на-
уки, а відносно локальна система музично- інструментального мис-
тецтва, вельми тривалий час «навчаючись» засобам впливу у син-
кретичному цілому або від інших мовно- комунікативних систем, 
виробляючи власні звукообразні прийоми протягом кількох сто-
літь, у ХХ столітті виявила здатність до зворотного процесу – «нав-
чання вчителів», коли не тільки вокальна музика, живопис, театр, 
мистецтво кіно, але й філософія 62, соціологія, фізика, математика, 
технології беруть до озброєння закони музичного розвитку й функ-
ціонування як діяльнісні методи пізнання світу (про теорію атома 
водню Н. Бора Ейнштейн сказав: «Це найвища музикальність в га-
лузі думки»; А. Зоммерфельд стверджує про квантову теорію: «Те, 
що нам сьогодні вдається зрозуміти мовою спектрів – це справжня 
музика атомних сфер, співзвуччя цілочисельних відносин, все зро-
стаючий порядок і гармонія при всьому їх різноманітті… квантова 
теорія являє собою той повний таїнств інструмент, на якому приро-
да виконує спектральну музику» [317, с. 255]). У сучасній ситуації, 
коли суспільством гостро відчувається необхідність затвердження 
базових духовних цінностей, музика все частіше усвідомлюється 
як онтологічна основа культури в цілому, її «вираз і передбачення»  
(В. Апрелева [31], В. Суханцева [781] та ін.), а також як особливий 
шлях пізнання. Музикальність в ХХ столітті осмислюється як влас-
тивість мислення взагалі, що відбивається, відповідно, в різних ви-
дах мистецтв у тій чи іншій художній формі (О. Лосєв, В. Кандин-
ський, М. Чюрльоніс та баг. ін.).

На духовну й культурно- мистецьку складові ноосфери вказує  
і розуміння Вернадським (та його послідовниками) останньої не як 

62 Достатньо назвати «Гру у бісер» Г. Гессе.
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абстрактного «царства розуму», а діалектично: «Ми бачимо і знає-
мо…, що наукова творча думка виходить за межі логіки (включаючи 
до логіки і діалектику в різних її розуміннях). Особистість спираєть-
ся в своїх наукових досягненнях на явища, які логікою (як би роз-
ширено ми її ні розуміли) не охоплюються… Зараз це галузь філо-
софських побудов, які дещо з’ясували, але в цілому сфера цих явищ 
знаходиться в хаотичному стані … Ми бачимо тільки, що величезна 
галузь явищ, що мають свій науково закономірний, найтіснішим чи-
ном пов’язаний з соціальним строєм, а в кінцевому підсумку з бу-
довою біосфери – і ще більше ноосфери – світ художніх побудов, 

які не зводяться в деяких частинах своїх, наприклад, в музиці 63 або 

зодчестві, хоч як значно до словесних уявлень – має великий вплив 

на науковий (і  не тільки – А. Ч.) аналіз реальності (курсив мій – 
А. Ч.). Управління цим апаратом пізнання для наукового розуміння 
реальності, яке мало відбивається в логіці, є справою майбутньо-
го» [141] (і наукове та культурне сьогодення втілює передбачувані 
мислителем настанови). На думку Г. Аксьонова, під час важкої хво-
роби на тиф у 1920 році, Вернадський зрозумів, що «істина, навіть 
наукова, логічна істина не дається людині як послідовний висновок 
з низки наукових умовиводів. Вона приходить позалогічним шля-
хом 64. Істина не думається, вона переживається усією істотою, усім 
мучеництвом особистого життя» 65 [19, с. 252–253] (не будучи мисте-
цтвознавцем і не торкаючись художніх процесів, Вернадський точно 
охоплює принципи мистецького мислення, фактично проектуючи їх 
на природознавчі галузі – через відчуття цілісного системного мето-
ду). Після таких «проривів свідомості» у надзвичайному стані «го-
ловним інструментом дослідження біосфери у Вернадського стає 
«емпіричне узагальнення» (поняття Вернадського), що знаменує 
оформлення нової для філософії науки ХХ століття логіки і мето-

дології природознавства 66 [741, с. 126] та науки у цілому.

63 Таким чином Вернадський зазначає неминучий вплив мистецтв, і музики зокрема, 
на розвиток ноосферних мисленнєвих процесів.

64 Спорідненим, на нашу думку, інсайтним проявам.
65 Після цього, від 1921 по середину 1930-х років Вернадський фактично одним з пер-

ших науковців почав розвивати семіотичний напрям досліджень.
66 Даний період розвитку концепції «семіосвідомості» позначився зацікавленням 

Вернадським трудами Ч. Пірса та Дж. Дьюї.
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Відправним пунктом своїх досліджень і В. Вернадський,  
і Т. де Шарден вважали цефалізацію (процес збільшення маси голов-
ного мозку і, як наслідок, еволюційно прискорений розвиток нер-
вової системи людини), коли відбувається стрибок – від інстинкту 
до думки (причому розум в концепції «сфери розуму» трактується  
в розширювальному ключі, як духовно- культурна діяльність  

в цілому), отже, еволюція біосфери йде в напрямку розвитку сві-

домості, тобто формування ноосфери. Звідси висновок: нематері-
альна думка (мислепочуття) людини стає геологічним фактором, 
матеріально перетворює планету 67. В. Вернадський вказував, що 
перетворення біосфери на ноосферу відбувається за допомогою 
особливого роду енергії – енергії людської культури або культур-

ної біогеохімічної енергії [141], яка проявляється як геологічна сила, 
«матеріалізується» у зміні навколишнього середовища (ця  думка 
сьогодні актуалізується у гуманітарних дослідженнях). За Шарде-
ном, ноосфера має «фундаментальну зернистість» і структуруєть-
ся наявністю ниток (волокон), які зараз можна визначити як ядра  

і комунікаційні механізми культури, що розгортаються в просторі. 
На думку І. Дмитревської, основними характеристиками систем-
ної організованості біосфери є потоки – інформації, енергії і ре-
човини; головну (концептуальну) роль у біосфері відіграє енергія.  
У ноосфері ж інформація і енергія міняються місцями: інформація 
направляє потоки енергії, енергія структурує речовину. Отже го-
ловний ноосферний закон визначає рух від інформації до речовини  
[264, с.  26–27] (що буквально відтворює музично- інструментальна 
гра). Його доповнює основний семіотичний закон, який «… розкри-
ває антропологічний механізм породження інформації…: речови-
на розгортається в енергію, енергія розпаковується в інформацію» 

67 П. Тейяр де Шарден називав ноосферою якусь «оболонку думок» над Землею, 
представляючи розум як полум’я, в якому гріється земна куля і яке поступово охоплює 
планету, утворюючи її новий покрив: «Земля не тільки покривається міріадами крупи-
нок думки, але огортається єдиної мислячої оболонкою, що утворює функціонально одну 
велику крупинку думки в космічному масштабі» [790, с. 365]. На думку В. Вернадського, 
ноосфера – матеріальна оболонка Землі, вона змінюється під впливом людей, які своєю 
діяльністю так перетворять планету, що можуть бути визнані «потужною геологічною си-
лою». Ця сила своєю думкою і працею розбудовує біосферу «в інтересах вільно мислячого 
людства як єдиного цілого» [143, с. 218].



81

Розділ 1. 

Музичний інструменталізм в світлі сучасного гуманітарного знання

[745, с.  103] (в  музиці – це вплив композитора на слухача і вико-
навця, виконавця – на слухача, а їх усіх – на ноосферний процес). 
В цьому законі головну роль грає культурна енергія (біогеохіміч-
на, в ноосферній концепції). Обидва вказані закони накладаються  
в круговому русі ноосфери [745, с. 105], що дозволяє людині направ-
ляти біосферний потік «енергія – інформація – речовина» в іншо-
му напрямку: «інформація – енергія – речовина». В функціонуванні 
системи музично- інструментального мистецтва перший з вказаних 
потоків фіксує композиторську творчість у русі від задуму до його 
інструментального 68 втілення, інший – виконавську, від компози-
торського тексту до виконавського, у комунікативному акті інстру-
ментальної гри. Причому з інформацією працює як особистий (ком-
позитора, виконавця, слухача), так і колективний розум людства.  
А оскільки інформація є концептом (і складовою) системи ноосфе-
ри, то колективний розум виступає системоутворюючою властиві-
стю системи «ноосферного суспільства» [291, с. 270] (останнє – це, 
в першу чергу, ноосферна свідомість).

З точки зору енергетичної концепції ноосфери (що останнім ча-
сом все більш актуалізується), значущою є теорія пневматосфери – 
як сфери вищих духовно- моральних цінностей – о. П. Флоренського: 
у листі Вернадському від 21 вересня 1929 року богослов- мислитель 
висловлює думку 69 про «існування у біосфері, або, може бути, на  
біосфері того, що можна було б назвати пневматосферою, тобто про 
існування особливої частини речовини 70, яка утягнута до колообігу 

культури або, точніше, колообігу духу (курсив мій – А. Ч.). Незвід-
ність цього колообігу до загального колообігу життя не підлягає 
сумніву. Але є… особлива стійкість речових утворень, опрацьованих 
духом, наприклад, предметів мистецтва» [159, с. 588]. Вернадський 
таким утворенням вважав не мистецтво, а наукову думку, надаючи 

68 У вокальній або вокально- інструментальній музиці механізм той самий, але музич-
ний інструменталізм більш наочно- дотиково виявляє етап «речовини» – не тільки звуч-
но, а й буквально зорово- просторово.

69 Цитована вище ідея Вернадського про енергію людської культури міститься в ро-
боті Вернадського [141], написаній після спілкування з Флоренським.

70 Флоренський вказує на теорію сфрагідації («накладання душею знаків на речови-
ну» грецького патристика Г. Нисського [823, с. 164].
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їй планетарний характер, але нам, вслід за Д. Смирновим, здаєть-
ся, що можна сміливо транспонувати це твердження й на мислення  
у цілому, зокрема, на різні типи раціональності – міфологічний, ре-
лігійний, філософський, художній (музичний), що символічно зна-
ходить відбиття у терміні «наукова віра» (який Вернадський засто-
совував в останні роки життя і творчості). Пролонгуючи роздуми  
П. Флоренського [818] щодо знарядь- інструментів і творчос-
ті як феургічної діяльності [822], вказана особлива стійкість  

«опрацьованих духом утворень» логічно проектується і на музичні 

інструменти 71. Отже у пневматосфері накопичується і з неї транс-
люється духовний досвід людства, який може втілюватися як в арте-
фактах, символах і текстах (зокрема, музичних), так і в ландшафтах. 
Ідея пневматосфери Флоренського виявилася, на думку Д. Смирно-
ва, для Вернадського тою відсутньою ланкою, яка допомогла йому 

остаточно вибудувати теорію переходу біосфери до ноосфери, де 

визначну роль відіграє людина, що створює культуру 72. Враховуючи 
створення людиною музичних знарядь як одночасного продовжен-
ня себе 73 / відокремлення від себе 74; виготовлення їх з природних ма-
теріалів і необхідність участі- одухотворення людиною- виконавцем, 
музичні інструменти (музично- інструментальне мистецтво  

у цілому, як система) є показовою «ланкою ланки» цього переходу. 
Взагалі-то, Флоренський не образно, а буквально пише про живий 

71 Докладніше про це у кандидатській дисертації В. Петрик [627], виконаній під нау-
ковим керівництвом автора даного дослідження.

72 Тут доречно нагадати і позицію В. Ключевського, який об’єднував явища культури  
і цивілізації в зв’язку з таким їх спільним призначенням, як «ступінь вироблення людини 
і людського співжиття» [384, с. 15]. На думку О. Самойленко, теоретична перспективність 
такого підходу обумовлюється виявленням двох відправних характеристик культури: «а) 
її головна дійова особа, що породжує початок («автор»), в той же час, предмет інтересів 
і мета всіх процесів – людина, яка, таким чином, стає і суб’єктом, і об’єктом культури; 
б)  протиставлення загального та індивідуального, соціуму і особистості (гуртожитку  
і окремої людини) – помітна передумова особистісного діалогу з культурою, яка в тако-
му випадку виявляється в положенні «суб’єкта діалогу». Іншими словами, культура за 
першим своїм визначенням схильна до «персоніфікованості» явищ, до взаємозамінності 
суб’єктивного і об’єктивного чинників» [695, с. 27].

73 Створення за своєю подобою, на що вказують, наприклад, назви частин інструмен-
тів, їх персоналізація та ін.

74 Наприклад, приховування людського голосу, за Б. Асафьєвим, або наслідування 
природним «голосам».
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вплив предмета мистецтва, про його енергію: цей вплив «ніко-
ли не вичерпується», з нього «вічно б’є струмінь самої творчості, 
як жива, пульсуюча діяльність творця, хоча і відсунута від нього 
часом і простором 75, але все ще невіддільна від нього, яка все ще 
переливається і грає квітами життя, завжди схвильованої ενέργια 
духу» [823, с. 202]. На думку Д. Смирнова, пневматосфера виступає 
в ролі «ейдетичного простору, який передбачає суцільність, універ-
сальність і однорідність, в той час як ноосфера при всеосяжності 
має на увазі внутрішню різноманітність, подібно біосфері та літо-
сфері» [741, с. 129]. В ейдетичному аспекті музичні інструменти  

постають (додатково) візуально- просторовим уречевленням 

(буквально – інструментом, інструментарієм, засобом) звучно- 

художньої частини пневматосфери.
Проблема «тонкоенергетичної складової» творів мистецтва 

завжди цікавила митців та дослідників. Так, М. Шишин вказує на 
роздуми про це у М. Еліаде, М. Хайдегера, Л. Ортеги, М. Епштей-
на, О. Уроженко (остання пише про експеримент щодо виявлен-
ня незримих структур картин, коли випромінювання показали 
спорідненість в роботах одного й того самого автора [928, с.  84]).  
Б. Бернштейн описує яскравість власного інтуїтивного прозріння: 
«Здається – ніби ми маємо справу з деякою постійною кількістю 
пластичної творчої енергії, необхідно присутньої в Великому Про-
сторі Культури. Можна припустити, що існує особливе поле куль-
турних функцій, якому належать тільки просторові мистецтва (му-
зика вже остаточно визнана часопросторовим, наочно уречевленим 
в музичному інструменталізмі – А. Ч.) і які за них ніхто виконати не 
може» [76, с. 278]. Отже, дещо спірна, на перший погляд, складно 
пояснювана гіпотеза про існування тонкоматеріальної реальності 
та особливий її прояв в «предметах культури» (до яких віднесемо  
і музичні інструменти – як знаряддя музичного мистецтва та як 
мистецькі артефакти) має вже достатню кількість підтверджень  
у різних галузях знання.

75 У випадку музично- інструментальної гри «відсувається» хіба що відсутній у залі 
композитор або його задум, саме ж виконання у часі і просторі буквально являє «живу, 
пульсуючу діяльність».
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Таким чином, Вернадський та його послідовники підходять до 
пізнання і розуміння феноменів, які принципово не можуть бути 
вербалізовані: саме тут народжується поняття ноосфери як «ем-
піричного узагальнення, яке має бути вираженим у реальних фор-
мах» [625, с. 204], точніше, як узагальнення ейдетичного, яке відчу-
вається, розуміється, але важко виражається. Саме це відбувається 
в музиці, власними мовними засобами, поза вербального втілення 
навіть за умов використання слова. Смисли, які «принципово не мо-
жуть бути вербалізовані» (хоча слово завжди так чи інакше присут-
нє у їх поясненні, дослідженні, обміні враженнями тощо), уречевлю-
ються специфічними засобами мистецтв (в літературі і поезії слово, 
подібно до музичних звучних знаків, виступає мовними знаками 
художнього смислопокладання, інакше, ніж у мовленні), що пов’я-
зане з семантикою специфічних мистецько- мовних знаків (де мова,  
у свою чергу, корегується ціннісними відносинами 76). Знакове оп-
редметнення (матеріалізація) смислу у «реальних формах» (музичні 
інструменти тут представляють блискучі можливості живої, плин-
ної, дихаючої матеріалізації) дозволяють дійти рівня «емпіричної 
узагальненості», співвідносної з ноосферним (зокрема, у цілісності 
матеріального/духовного). Аверинцев взагалі не ставить питання 
про розподіл культури на матеріальне і духовне, оскільки «обго-
ворення культури як явища, пов’язаного з символами і процесами 
символізації знімає і необхідність, і можливість такого поділу: бо 
символ є матеріально- духовним» [695, с. 31]. А культура (як досвід 
символізації, у тому числі) виявляє особливу тотожність матеріаль-
ного і духовного на всіх рівнях: «… духовність обертається матері-
альною силою …, а матеріальна сила дозволяє збутися духовному 
змісту» [9, с. 234]. На думку О. Самойленко, пояснення символіки 
культури як «великої» підводить до антиномії «смерть – безсмертя», 
яка у багатьох відношеннях синхронна антиномії «швидкоплинне – 
вічне… Швидкоплинне, тимчасове постає єдино можливою формою 

76 М. Бахтін визначає музику як мову і систему ціннісних відносин (тобто, в контексті 
культури), Бахтін також вказує на її релігійну – не обмежену будь-якими конфесійними 
умовами природу, тобто на спрямованість музики до «верховного смислу» [818], до «ме-
таісторичних загальносоціальних ціннісних установок [695, с. 28].



85

Розділ 1. 

Музичний інструменталізм в світлі сучасного гуманітарного знання

існування вічного, як «арифметика» культури 77 дозволяє виникнути 
її «алгебрі», «малий» час історії – «великому»» [695, с. 31, 30]. Саме 
тут (і так), на думку дослідниці, виникає символіка культури, саме  
з боку такої символіки Аверинцев і оцінює культуру в цілому, адже 
на його погляд, «… історія культури … є в своїй найістотнішій ча-
стини є історією людської символіки», а «арифметика культури» 
займається «тими значеннями символів, які текстуально (мовно –  
А. Ч.) засвідчені для даної епохи, для цього – і до того ж максимально 
вузько взятого – культурного кола» [9, с. 214–215] (що унаочнюєть-
ся в «арифметиці» музики, її специфічно- мовних символах, знаках  
і звучаннях); «арифметика культури» звернена до смислової цілісно-

сті символу, його духовного боку (хоч вони й здобуваються різними 
шляхами), до «неподільності, континуумності кінцевих «смислових 
інстанцій»», виходячи з яких «можна апелювати до художньої ціліс-
ності мови музики, до семантичної єдності і наступності музич-

ної творчості, до єдності музичної свідомості (курсив мій – А. Ч.)  
і так далі, виправдовуючи, таким чином, правомочність семіологіч-
них досліджень» [695, с. 9]

Перебуваючи у постійних пошуках суміщення своїх біосферних 
і ноосферних наукових напрацювань, Вернадський неминуче ви-
ходить на семіотичний рівень 78 проголошеного «емпіричного усві-
домлення». На думку Вяч. Іванова, праці Вернадського виявляють 
широку семіотичну перспективу 79, що яскраво відтворене в «семіо-
тичній книзі «Наукова думка як планетне явище»» [319, с. 690]. По-
няття Вернадського «емпіричне узагальнення» Д. Смирнов пропо-
нує розглядати як «семіотичне трактування знаків («узагальнення 
знаків») біосфери (ноосфери) в рамках наукової парадигми знання» 

77 Нагадаємо про «вищу математику гуманітарних наук» С. Аверинцева з іманентною 
якістю зростання її «величин».

78 В цей період вчений виписує нову книгу Ч. Пірса – фундатора американської  
семіотичної традиції.

79 Вернадський «читав на 15 мовах і кількома писав» [55, с. 52], що говорить про «се-
міотичну відкритість особистості новому знанню. Талановитість до мов безпосередньо 
свідчить про унікальну здатність до освоєння різних знакових систем природного і штуч-
ного походження [741, с. 125]. А сама наукова методологія митця імпліцитно містить роз-
думи про знаки, символічні і семіотичні феномени [там само, с. 124].
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[741, с. 127] і вважає, що мислитель одним з перших «в історії сві-
тової науки здійснив наукове семіотичне дослідження» 80 [там само, 
с.  129]. Простежити ж зв’язок між концепцією біосфери і теорією 
ноосфери (як вчення про перехід однієї в іншу) стає можливим тіль-
ки через семіологічний підхід – через семіосферу. Як таку – поняття 
і явище – семіосферу Вернадський «оминає» 81, кинувши «місток» 
відразу від «емпіричного вчення про біосферу… до ейдетичного 
вчення про ноосферу», що «дало привід для критики вчення про 
перехід» як містичної «утопії з нальотом релігійності. У методоло-
гічному аспекті вчений пройшов шлях від поняття, судження і умо-
виводів до відчуття, сприйняття і уявлення: від індукції і дедукції 
(що  дало йому можливість створення біосферного природознав-
ства), минаючи аналогію (що не вилилося в виявлення семіотичного 
зв’язку природи і культури), до інтуїції (що «перетворило» біосферу 
на ноосферу)… Вчення про знаки (семіосфера), як воно народжуєть-
ся в другій половині ХХ століття, є тим інструментарієм, за допомо-
гою якого людство в цілому і кожен індивід окремо можуть відчути 
і побачити ноосферу» [741, с. 131]). Музична семіологія це блискуче 
доводить, зокрема, в своїй інструментальній (наочно- дотиковій, по-
завербальній) галузі.

Термін семіосфера 82 був введений в науковий обіг Ю. Лотманом 
(за  аналогією з «ноосферою» і «біосферою» В. Вернадського і під 
впливом цих концепцій) [485, с. 629–630] і розумівся ним як «син-
хронний семіотичний простір, що заповнює кордони культури (кур-
сив мій – А.Ч.)… є умовою роботи окремих семіотичних структур  

80 Мається на увазі «неусвідомлена» семіотизація Вернадським геологічного шару 
біосфери на першому етапі його досліджень (до  проголошення ноосферної концепції): 
«Кожен мінерал багатоликий: він і хімічна сполука, і (зазвичай) кристал, і геологічне тіло, 
і продукт певних реакцій, і спадщина якоїсь геологічної епохи, і корисна копалина» [54, 
с. 55], що кореспондує з багатозначністю слів мовлення та полісемантичністю невербаль-
них знакі.

81 Зникнення чисто семіологічної ланки в логічному ланцюжку біосфера – семіосфе-
ра – ноосфера зумовило, на думку Д. Смирнова, виникнення «спотвореної картини су-
часної дійсності у людини, яка звикла … традиційно звертатися до логіки «формальної»» 
[741, с. 131].

82 Сфера – дуже вдала просторова модель, що дозволяє «символізувати нескінчен-
ність: ні на зовнішній, ні на внутрішній поверхні сфери годі й шукати точок, які визнача-
ються як початок і кінець» [98, с. 157.
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і, одночасно, їх породженням» [481, с. 4]. Тобто, на відміну від но-
осфери, яка охоплює всю географічну оболонку, семіосфера спочат-
ку обмежувалася простором певної культури та системи її кодів: 
«Нерозкладним працюючим механізмом – одиницею семіозису –  
слід вважати не окрему мову, а весь притаманний даній культурі 
семіотичний простір. Цей простір ми визначаємо як семіосферу»  
[485, с. 251]. Але надалі (у самого Лотмана) поняття семіосфери от-
римало планетарного масштабу як невід’ємна частина інших кон-
цептуальних «сфер» у їх всеосяжності: «Знаки утворюють тексти, 
тексти – культуру, культури – семіосферу… семіосфера – це куль-

тура всіх культур (курсив мій – А. Ч.) і середовище, що забезпечує 
можливість їх виникнення та існування» [484, с. 20].

У передмові до видання англійською мовою роботи Ю. Лотма-
на «Всередині мислячих світів» У. Еко дуже високо оцінює понят-
тя семіосфери, де представлене «породження художнього тексту 
як процес індивідуального відтворення набору процедур, які орга-
нізують соціальну фактуру комунікації» [945, с. 407]. Постулювати  
ж «універсальну галузь комунікативних явищ», на погляд У. Еко,  
семіологам дозволила «поява теорії інформації, теорії ігор, струк-
турного аналізу в лінгвістиці і в культурній антропології» (тобто, 
розгортання системології і практичної ноології), згідно з якою «за-
кони, що управляють кожним комунікативним сектором, розгля-
далися як варіанти кодів більш високих рівнів» [там само]. Необ-
хідність і неминучість впровадження семіологічного (а, значить,  
і системного) підходу У. Еко формулює однозначно: «…знакові сис-
теми існують навіть тоді, коли сам факт їх існування неочевидний  
і непередбачуваний» [945, с.  407–408]. Як «головне визначення» 
(метафоричне, але дуже влучне) Еко виділяє лотманівське уявлення 
образу семіосфери у вигляді залу музею з безліччю експонатів, тек-
стів, правил, пояснювальних текстів та інструкцій з дешифрування, 
екскурсоводів і відвідувачів – що разом працює як єдиний механізм,  
в якому «всі елементи знаходяться не в статичному, а в рухливому,  
динамічному співвідношенні, постійно змінюючи формулу відно-

шення один до одного (курсив мій – А.Ч.)» [945, с. 413] (тобто, систе-
ма знаходиться у необхідному для саморозвитку стані нестійкості).  
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Ці висловлення Ю. Лотмана та У. Еко 83 про систему семі-
осфери буквально кореспондують з семіотикою музично- 

інструментального мистецтва, де композиторський (у  тому 

числі, письмовий, нотний) і виконавський тексти; музичні ін-

струменти з їх технологічними та художніми властивостями; 

символікою та історією створення і використання; естетико- 

філософські та соціально- культурні засади різних епох (зокре-

ма, й культурна пам’ять); композитори, виконавці і слухачі,  

з індивідуально- особистісними та колективно- розумовими  

аспектами проявів – діалектично- рухливо взаємодіють  

у цілісно- структурному, системному утворенні.
Вяч. Іванов розширює значення поняття семіосфери в контексті 

культурної антропології, одночасно обмежуючи його суто мовлен-
нєвими (і  мовними) проявами: «Семіосфера, що є частиною но-
осфери і пневматосфери, включає в себе в даний час, перш за все, 
природну мову як найбільш ємну систему знаків і текстів, значне 
число його спеціальних варіантів або відгалужень, мовних жарго-
нів, соціальних і місцевих діалектів і жаргонів та мовних текстів, 
пристосованих для особливих умов спілкування» [322, с.  99–100]. 
Текстологічно- семіологічний підхід характерний і для розуміння 
семіосфери культурологом О. Бразговською: «семіотичний про-
стір культури, який функціонує як семіозис. Позиції знаків в семі-
осфері займають мови і тексти» [98, с.  157]. На наш погляд, межі 
семіосфери неминуче поширюються й на штучні (мистецькі) мови. 
Так, специфічна музична мова, будучи символічною за своєю при-
родою (за  умовами формування і транслювання) не має безпо-
середніх прототипів за межами музики (у  позахудожній сфері) 84.  
А отже – пов’язана «зі складно- опосередкованими шляхами се-
мантичної конкретизації»; таку складність «підсилює не-пред-
метність, не-фактографічність, свобода від зовнішньої реальності 

83 Останній здійснює «переклад», інтерпретацію лотманівського тексту, утворюючи 
«текст на текст».

84 Ортега-і- Гассет висловлює думку щодо копіювання музикою тільки самої себе  
і, відповідно, спорідненість з міфом як самопороджувана ціннісна структура  
[607, с. 170]).
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музичних символів, їх «не-зображувальність» і «не-описовість» 85 
[695, с.  48]. Тому особливості асоціативного сприйняття музики 
спираються на «інтимно- психологічні умови – на переживання  
в зв’язку з провідними емоційно- експресивними значеннями му-
зичного звучання», а також – «на часові умови – історичні і компо-
зиційні – на слухацьку – музичну пам’ять як на естетичну пам’ять, 
тобто пам’ять про естетично значущі часові відносини в музиці» 
[там само], які так чи інакше позначаються в композиційній фор-
мі музики та її мовних засобах. Музичний час історично отриму-
вав «оформлення», організацію, крім словесно- музичних жанрів  
з «навчанням» у поетично- фразувальних структур (зокрема, «свя-
того слова»), також в інструментально- танцювальній і пісенній 
(коротко- строфічній, з необхідністю інструментального акомпа-
нементу для підтримання пульсації) музиці – як певній життєво- 
побутовій, «веселій», оптимістичній альтернативі вказаному слову, 
«самонавчаючись» на практичному (тут і зараз, під час руху – фі-
зичного і музичного) поєднанні «зрозуміло- простих», коротких –  
невокальних – структур.

У структурно- генеративному аспекті «продуктом» музичної 
мови є текст, але він не зводиться до мови («яка не може пояснити 
всі особливості тексту, передусім, лексичні, «не абстрактні моделі 
одиниць, необхідних для організації лексики, … а саме «музичні 
слова», взяті в їх живій інтонаційній плоті») і залежить від тих чи 
інших форм і процесів мовної діяльності, тобто має двояку природу 
[33, с. 59]. Важливими тут є і особливості психологічних механізмів 
творчості, «виплекані» еволюцією музичної свідомості, а також ре-
презентація кожним музичним текстом тих стильових інтенцій, що 
його породили. Отже, якщо «мова – це ще не текст, то текст – це вже 
не мова» [33, с. 65]. Якщо літературний текст спирається на мову, 
на значення слів (тобто здатний «виходити до екстралінгвістичного 
простору»), він більш незалежний і самостійний, ніж музичний, то 
«музика змушена спиратися перш за все на саму себе… щоб бути 

85 Які «складно- опосередковано», а іноді й реально все ж присутні в музичному зву-
чанні, що якраз доводить деякі музично- інструментальні втілення зображального ха-
рактеру – фанфари, «хвилі», «кроки» тощо, які завжди мисляться образно ширше, але  
є й максимально конкретними звуконаслідуваннями.
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зрозумілою, знайти комунікативні властивості, вона повинна довго 
виробляти власні конструкції, знаходити в них закономірності, які 
робили б їх логічними, надавати їм характер постійності, відновлю-
вати їх у кожному новому тексті» [33, с. 64]. На відміну від слова, яке 
долає свою часову природу «відносною сталістю словесного значен-
ня», музика це відтворює «повторенням структури (на початкових 
етапах музичної автономізації – коротких, танцювально- пісенних, 
щільно пов’язаних з інструментальним супроводом), точніше, її 
типу. Іншого шляху у неї немає. Історія музики не могла б здійснити-
ся, якби не було залежності майбутнього від минулого. Порушення 
цієї залежності загрожує «збоями» в ритмі історії, які відбувалися 
лише в періоди радикальних революцій в музичній мові» [там само].

Під текстом в музиці О. Самойленко розуміє «особливим чином 
впорядковану, ієрархічну, структуровану, системно- функціональну 
єдність музичних значень та їх знакових носіїв» [695, с. 268] (тоб-
то – таку з музичних систем, яка виступає системотворчою щодо 
більшої системи – музики). Текстологічний аналіз дозволяє «набли-
зитися до найбільш важких питань музичної семантики остільки, 
оскільки він виявляє нерівність смислу (змісту музики) як значен-
ням, так і знакам (в їх специфічній музичній виразності)… значення 
«не дотягує» до цілісності смислу, а знак є однією можливою «речо-
вою формою»» [там само]. Таким чином значення розташовується 
між знаком і смислом, де власне і виникає текст (семантична тка-
нина) музики. Будучи завжди – «між», «в проміжках ним же «роз-
початого» діалогу», музичний текст демонструє іманентну подвій-
ність музичних значень: фіксованість – невизначеність, статичність 
– динамічність, «абсолютність» – відносність, гранична умовність, 
«уявність», готовність, завершеність – незавершимість, непередба-
чуваність, «загальні місця» – «самотність» та інше. Тому «єдиний  
і постійний смисл» в музиці демонструє мінливі, рухливі свої боки. 
Отже, «з боку смислу, музичний текст може бути охарактеризова-
ний як єдність множинного, з боку значень – як множинність єди-
ного, що і визначає своєрідні знакові функції музики (їх символічну 
відносність). Розвиток іншого боку музичного тексту пов’язаний  
з досвідом композиторської творчості, тобто з феноменом твору… 
Текст в музиці може розглядатися як сукупність результатів семан-
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тичної репрезентації, отже, цільовий продукт музичної семантичної 
пам’яті» [695, с.  269, 312–313]. Уречевленим наочно- дотиково-

просторовим носієм «музичної семантичної пам’яті» є й музич-

ні інструменти, більш того, вони звернені одночасно до минулого 

(як  «хранителі») і майбутнього (як  потенційно більш «сміливі» 

знаряддя звукових пошуків з великим потенціалом, ніж голос). По-
няття «семантичної пам’яті» поєднує семіотичний і психологічний 
підходи (рівноважливі в музиці), стає ключовим у визначенні при-
роди музичного тексту, що пояснює внутрішню активність, «самоз-
растаючий логос», свободу ототожнення і розтотожнення структур-
них і семантичних функцій музичного тексту та інших систем музи-
ки (функціональну множинність їх складових) [695, с. 316].

О. Бразговська виділяє кілька рівнозначних сутнісних характе-
ристик семіотичного простору культури [98, с. 158–161], які проек-
туються і на локальну (у порівнянні з системами культури і музич-
ного мистецтва) систему музично- інструментальної творчості, 

котра виробила власний семіотичний простір зі специфічними та 
універсально- музичними характеристиками:

– виникнення (автономізація) музичного, далі – музично- 
інструментального семіотичного (і  семантичного) простору у ре-
зультаті семіотичної взаємодії (а не простої суми або калькування) 
загально- культурних, іншомистецьких, мовленнєвих та інших мов  
і текстів 86 і кристалізацією власної мовно- виразової системи;

– неоднорідність 87 та наявність відносно (практично не-) 
перекладуваних 88 одна на одну мов/текстів 89, що зумовлене  

86 Ю. Лотман вказує, що будь-які форми семіотичної взаємодії мов і текстів слід роз-
глядати як переклад, який є провідним механізмом культури, її двигуном; він можливий 
між текстами однієї мови (переклад- інтерпретація), між текстами різних вербальних мов 
(міжмовна інтерпретація), а також між різносеміотичними системами (наприклад, верба-
лізація музики або її візуалізація в картині і танці).

87 Включення до семіосфери мов з різними знаконосіями – вербальними / невербаль-
ними, дискретними / недискретними, стабільними / мінливими, усними / письмовими, 
різножанровими повідомленнями – висловлювання в актуалізованій формі і формі вну-
трішнього мовлення.

88 Докладніше про це в кандидатській дисертації автора цієї роботи [880].
89 Проблема неперекладуваних мов (напр., математика / музика) знімається наяв-

ністю мови-посередника, функцію якого, за О. Бразговською, завжди виконує вербальна 
мова. Але ж музиці й не потрібен вербальний перекладач, бо вона апелює і втілює «чисті 
смисли».
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органологічними фактурно- артикуляційними і тембральними 
властивостями різних інструментів, органічністю історично- 
традиційного поєднання з голосом (танцювальним рухом) або 
«чистого» інструменталізму, метро- ритмічною та висотно- 
інтонаційною дискретністю/континуальністю тощо;

– ахронологічність (відповідність чинній думці про явища різ-
них часів) та алінеарність (відображення у нескінченній кілько-
сті знаків), що робить текстовий простір культури гіпертекстом,  
а в галузі музично- інструментального мистецтва відтворює нако-
пичення мовно- стильових прийомів вираження (особливо яскра-
во проявляється у полістилістичних та поліжанрових тенденціях  
сучасності);

– динамічність і нескінченність, передусім, як пульсація еволю-

цій та вибухів (Ю. Лотман [485]), що зумовлює фактичну відкри-
тість «списку мов і текстів… у нескінченність минулого і майбут-
нього», з постійним прирощуванням «подібно до пульсуючого Всес-
віту» [98, с. 159] (зокрема, це ідіостиль митців та мистецьких мов, 
виникнення синтетичних видів мистецтв та інші художні практики, 
у тому числі, так були «прирощені» до семіосфери мова і тексти 

музично- інструментального мистецтва, наприклад, різноманітні 
фігуративні, віртуозно- технічні, жанрово- фактурні та інтонаційно- 
тематичні формули; явища симфонізму, камерності та концертності 
тощо);

– полілінгвальність 90, полікодовість 91 з тенденцією постійного 
збільшення (створення нових, модифікації старих, синтезування) 
кодів – закладені в природі музично- інструментального мистецтва 
завдяки візуалізації, виконавській та композиторській геометри-
зації (орієнтування на грифі, клавіатурі; системи нотопису тощо), 
необхідний зв’язок виконавських рухів та мовних засобів, виконав-
ський артистизм, нотні ремарки і інструментально- технічні позна-
чення, письмовий (композиторський) і виконавський тексти тощо;

90 Неможливість мономовного існування за принципом додатковості мов; тому кож-
на людина – семіотичний поліглот.

91 Багаторівневе кодування на всіх рівнях вербальної мови, культури, самого суб’єкта, 
дискурсу, традиції тощ.
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– дуальність / асиметрія 92 – за Ю. Лотманом, культура, щоб бути 
мислячою системою, повинна мати у своєму розпорядженні, щонай-
менше, дві мови різної семіотичної природи [482] – що і призводить 
до асиметрії систем; у музичному мисленні в цілому це – аналітич-
не / синтетичне (образне) мислення, письмовий (композиторський) 
і виконавський тексти, дискретність/континуальність музичного 
часопростору, візуально- акустична і звучно- рухова природа обра-
зів тощо, в музично- інструментальній творчості – комуніканти ви-
конавець/інструмент, композитор/інструмент, слухач/інструмент, 
візуально- акустичний(звуковий) образ інструмента, виконавця, му-
зики, музично- мовні знаки і музичне мовлення та ін 93.;

– наявність центру (найбільш активних мови і текстів) і пери-
ферії 94; за Лотманом, «семіосфера потребує «неорганізованого» зо-
внішнього оточення і конструює його собі в разі відсутності. Куль-
тура створює не тільки свою внутрішню організацію, а й свій тип 
зовнішньої дезорганізації 95 (античність конструює собі «варварів», 
а «свідомість» – «підсвідомість»)» [482]. Так само, наприклад, кла-
сична музично- мовна система заперечує авангардні інтенції, а аван-
гардна, у свою чергу, – попередні класичні, а поява нових (значно 
модернізованих або принципово нових) музичних інструментів од-
ночасно «розгойдує» традиційний (сталий) центр та створює собі 
необхідну (гірше «організовану») периферію (з найпростіших при-
кладів – поява скрипки відсунула «панування» лютні, фортепіано –  

92 Адже в основі будь-якої системи завжди лежить двійковий принцип («мінімальна 
одиниця семіосфери – біном як нерозривна єдність того, що означається, і того, що оз-
начає, референта і знаку, тексту і метатексту. Їх опозиція – це основа нашого мислення 
і мат риця культури. У бінарну структуру входять доповнюють одна одну, системи з дис-
кретними і недискретними знаконосіями» [98, с. 160]). У. Еко стверджує філософські ко-
реня бінарного обчислення світу як універсального, оскільки воно представлене поняття-
ми Бога і Ніщо, Присутності і Відсутності. Дан поняття вчений проектує в галузь проблем 
комунікації, перетворюючи їх на діалогічну взаємозв’язок відомого і невідомого, буття  
і мови, «первісного» і «іншого» місця, Єдиного (без розрізнень) і людини. [944, с. 14–15].

93 Вказані низки прикладів не є і не можуть бути вичерпними. В даній бінарній опо-
зиції відсутність дзеркальної симетрії між її членами «стає генератором нових смислів  
в культурі» [98, с. 160]. Кожна бінарна структура володіє умовною межею, яка не стільки 
розділяє елементи структури, скільки їх з’єднує.

94 Це рухливі локуси бінарної опозиції, аж до взаємообміну місцями.
95 Паралельно з організованими зовнішніми зв’язками.
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клавірів і т. п.) Втім, музично- інструментальна система не пра-
цює так прямолінійно: звичайно, є інструменти, які були суттєво 
удосконалені і «перекрили» своїх попередників, зберігши звуко-
видобувальні й певним чином тембральні принципи (наприклад,  
сокбут – тромбон, гідравлос – орган, віола – скрипка), але не до 
повного винищення 96 (останніми роками аутентичне академіч-
не виконавство на старовинних інструментах набуває все більшої  
популярності).

Лотманівська семіосфера – це семіотичний простір, куди зану-
рений будь-який комунікативний акт, який визначає і зумовлює всі 
процеси породження текстів / їх інтерпретації. Ця концепція пояс-
нює семіотичну природу не тільки простору культури, людської сві-
домості (так, вже після Ю. Лотмана виникає поняття «семіосфера 
індивіда», що дозволяє говорити про семіотичні алгоритми мовної 
свідомості/пам’яті; семіосфера індивіда функціонує як простір мов і 
текстів кожної людини, через неї людина отримує єдино можливий 
доступ до світу; по суті, це «семіосфера в семіосфері»), а й дослі-
джуваного музично- інструментального мистецтва – також спе-

цифічної «семіосфери в семіосфері». Ю. Лотман зазначає, що, лю-
дина (як мовна істота) не може сприймати несеміотизовані (які не 
стали знаком) феномени (тим більш, музично- інструментальні, які 
своєю зорово- просторовою уречевленістю звучання «волають» про 
сприятливі умови знакового подання). Реальність тільки тоді в пря-
мому сенсі стає реальністю, коли вона «перекладається» на будь-
яку мову/мови і стає текстом. Світ існує лише будучи зафіксованим  
в мові. Саме тому він і читається нами як «книга, накреслена Божим 
перстом» (У. Еко). Мовна семіосфера представляється Лотманом як 
єдине справжнє середовище людини, система мов дозволяє їй ство-
рювати багатовимірні картини світу. Мистецтво, і музика передусім 
(тим більш, інструментальна, позавербальна), у цьому відношенні 
здатні на нескінченну «багатовимірність» відтворення людських 
думок і почуттів, світу (навколишнього і потойбічного, яке можна 
тільки уявляти, але й відчувати енергетично), філософських концеп-
цій та «картинності». Тому кожне з мистецтв вибудовує власну мову 

96 У фольклорному інструменталізмі відомі і такі випадки.
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«висловлення», донесення смислу (а  також активно використовує 
взаємообмін мовними та образними параметрами).

На думку Л. Вітгенштейна, кордони і структура світу у кожної 
людини відносно різні, оскільки визначаються репрезентативни-
ми можливостями мов (у тому числі, й мистецьких) даного індиві-
да. Семіосфера індивіда має ті ж властивості, що й семіосфера як 
модель культури (бінарність і асиметрія мов і текстів, їх неодно-
рідність, примноження в онтогенезі числа збережених в пам’я-
ті мов і текстів та ін.). Оскільки ноосфера як «нове біогеохімічне 
явище, в якому людина стає діяльнісною частиною живої речови-
ни і змінює «структуру самих основ біосфери» (В. Вернадський), 
має індивідуальну (феноменальну) основу» [92, с.  21], адже жит-
тя свідомості завжди унікальне (індивідуальне) в тому сенсі, що 
його не можна припустити і вивести з готового знання і наявних  
значень – індивідність є важливою системною рисою ноосфери. 
В музично- інструментальному мистецтві це не просто риса (необ-
хідно спільна з ноосферною системою за фрактальною ознакою),  
а іманентна якість: на одному інструменті завжди грає одна особа. 
І якби вона не підпорядковувалась загальним принципам мислення 
(епохи, стилю, жанру, умов виконання тощо) принцип «індивідно-

сті» не можна вилучити з акту інструментальної гри: виконавець 

та його інструмент це первинний («нульовий») щабель комуні-

кативної звучно- музичної ситуації, а ансамблевість, колектив-

ність виконання – наступний (що утворює додаткову складність- 

ієрархічність системи). А позавербальне музично- інструментальне 
«висловлення» надає незрівнянно більше можливостей «множин-
ності дискурсів» і свободи суб’єктів в сфері комунікативності.

Для концепції нашого дослідження важливою є така вказівка на 
динаміку семіосфери культури, в якій способом розвитку є пульсу-
ючий алінеарний рух через еволюцію і вибух, на що вказував Ю. Лот-
ман [485] 97. Під вибухом розуміється момент зіткнення мов різної 

97 У своїй останній книзі, «Культура і вибух», яка вийшла через кілька місяців піс-
ля краху Радянського Союзу, Лотман обрав метафору «вибуху» для позначення того 
процесу, при якому межа стабільно- впорядкованої семіосфери розривається, а існу-
ючий семіотичний порядок динамізується завдяки «струсу зовн» – таким чином він  
порушується і оновлюється.
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природи (дискретних і континуальних), семантично різних текстів. 
Такий момент збільшує інформативність системи – народжуються 
нові 98 смисли, що визначає подальший шлях системи (до  наступ-
ного інформаційного вибуху). При цьому «випадковий вибір» (що  
й зумовлює різке зростання інформативності всієї системи) майбут-
ніх шляхів з багатьох потенційно можливих ніби відсторонює зако-
ни причинно- наслідкових зв’язків (в момент вибору вони не діють,  
а знову вступають в силу після нього), але у свідомості відбувається 
ретроспективна трансформація: «те, що сталося… випадково, по-
стає як єдино можливе. Непередбачуваність замінюється у свідо-
мості спостерігача закономірністю» [485]. Ми дійсно можемо про-
аналізувати закономірності і тривалість підходу до зміни, напри-
клад, монодійної музично- мислительної парадигми на поліфонічну,  
а її – на гомофонну і т.п 99.

Ю. Лотман розумів семіотику культури (семіосферу) як прин-
ципово динамічний безперервний процес утворення і руйнування 
знаків, семіотизації і десеміотізації, і при цьому така динаміка на 
всіх семіотичних рівнях визначалася як динаміка перетину кордо-
нів. Кордон семіотичного і, відповідно, семіотичної системи – це 
не зовнішня межа гомогенного утворення, а місце, в якому здійс-
нюється сам семіозис, і саме перетин кордону є його рушійною си-
лою. Лотман позв’язує перетин смислових просторів (вибух), що 
породжують новий смисл, з діяльністю індивідуальної свідомості 100 
(нага даємо, важливої в музичному інструменталізмі через іманент-
ну індивідність діалогу виконавця з його інструментом). На думку  

98 Причому, якщо «нове в техніці – реалізація очікуваного, то нове в науці і мистецтві 
– здійснення несподіваного» [485, с. 18.

99 Не повністю, звичайно, а як і належить мистецтву з ефектом нашарування, накопи-
чення, накладання, синтезування, з неминучим поверненням у вигляді чисельних «нео».

100 Деякі дослідники (С. Зенкін, Т. Гроб) вказують на відхід Лотмана в останній його 
роботі від розуміння «індивідуальності як (єдиної) дійової особи історичної динаміки», 
що заперечує С. Франк [827], з позицією якої ми згодні. Адже Лотман не тільки спираєть-
ся на системну контингентність, а й апелює до тих «дійових осіб», завдяки яким відбу-
вається вибух – до індивідів. Тобто вибух важливий як культурній механізм, пов’язаний 
також з можливостями і допустимою свободою індивідуальних дій [485, с. 20], що додат-
ково обумовлює непередбачуваність [там само, с. 21] (серед найбільш семіотично важ-
ливих і динамічних (які найбільш сильно просувають вперед культуру) учений називає, 
серед інших, сфери мистецтва і науки.
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Сузі К. Франк, у Лотмана «мова всякий раз іде про культурну / 
культурно- семіотичну практику інтеграції подій, або вибухів (курсив 

мій – А. Ч.), в семіотичний порядок (адже що таке вибухи, якщо не 
події, тобто переходи кордонів, які принципово лежать в основі утво-
рення наративів?)» [827]. Німецька дослідниця розглядає «вибух» як 
метафору теорії культури (у Лотмана і в актуальній сучасній теорії 
культури). Вибух і еволюція, які Лотман асоціює з переривчастістю- 
непередбачуваністю та з безперервністю- передбачуваністю (об-
раз «замінованого поля» і весняна ріка з потужним, направ-
леним потоком) виступають нерозривними антитезами 101. За 
Лотманом, «рух вперед здійснюється двома шляхами … поза- 
переривчастість – це осмислена передбачуваність. Антитезою їй  
є поза-передбачуваність, зміна, що реалізовується в порядку  
вибуху» [485, с. 17]. Причому обидва процеси нерозривно перепле-
тені один з одним, а динаміка культури залежить від їх взаємодії, 
оскільки «вибух» служить інновації і зміні, «еволюція» ж, як перед-
бачуваний розвиток, – стабілізації: «Всі вибухові динамічні процеси 
реалізуються в складному динамічному діалозі з механізмами стабі-
лізації» [там само], що повністю відповідає принципам функціону-
вання складної системи. Але в конкретно- історичних випадках щодо 
різних галузей культури (зокрема, й музично- інструментального 
мистецтва) «модус вибуху здається набагато більш релевантним, 

володіючим більш високою культурною цінністю і представля-

ється більш цікавим в семіотичному плані, ніж модус еволюційної 

послідовності» [827], на що вказує і сам Лотман: «Передбачуваний 
розвиток на цьому (вибухів, з їх непередбачуваністю – А.Ч.) фоні 
представляється значно менш суттєвою формою руху», хоча і «не-
передбачуваність вибухових процесів аж ніяк не є єдиним шляхом 
до нового… цілі сфери культури можуть здійснювати свій рух тільки  
в формі поступових змін. Поступові і вибухові процеси, представляю-
чи собою антитезу, існують тільки у відношенні один до одного. Зни-
щення одного полюсу призвело б до зникнення іншого» [485, с. 17].

101 Лотман це пов’язував, передусім, з протиставленням російської та західно- 
європейської культур, пояснюючи історичну стагнацію, «загрузнення» в бінарних опози-
ціях першої з них.
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Сама аргументація вченого свідчить на користь того, що куль-
турне оновлення може здійснюватися по-справжньому тільки 

завдяки вибуху (вибух завжди у біосфері – до історичного процесу  
в цілому, до культури, до комунікації і мови – є більш релевантним, 
основним процесом в динаміці, оновленні і «семіотичному збіль-
шенні»). У протиставленні вибуху та еволюції Лотман диференціює 
культурні типи в цілому, що кореспондує з музичними культурними 
типами – стильовими, мовними, семантичними та з етапами «ви-
бухів» формування (утворення) та подальшого розвитку музично- 
інструментального мистецтва (про це – нижче). Лотман розробляє 
двофазну модель події (є «до» і «після») як інтеграції до історичної 
або культурної послідовності, «моделювання з перспективи expost, 
з якої ця подія проявляється вже не в своїй контингентності, а як 
необхідний момент у послідовній низці: момент вичерпання вибу-
ху – поворотна точка процесу. У сфері історії це не тільки вихід-
ний момент майбутнього розвитку, а й місце самопізнання через 
включення тих механізмів історії, які повинні їй самій пояснити,  
що сталося» [827].

Це заключення С. Франк (вслід за Лотманом), на наш погляд, 
пояснює процеси «музичних та музично- інструментальних «вибу-
хів», які готувалися від тисячоліть до століть (поява багатоголосся, 
а з ним – інструментальної парадигми його втілення; зміна мисли-
тельної звукової парадигми об’єктивовано- інтелектуалізованої по-
ліфонії на рефлективно- чуттєву гомофонію; емансипація музичного 
інструменталізму з власними мовними семантико- семіотичними 
показниками; інструменталізація композиторської мови і технік 
у ХХ – ХХІ століттях) і далі звернення філософії, літературознав-
ства, лінгвістики і навіть точних наук та техніки до музичних за-
конів функціонування системи, які краще за усі інші «пояснювали, 
що сталося». При цьому відбувається корінна трансформація події: 
те, що сталося, як ми бачили, випадково, постає як єдино можливе. 
Непередбачуваність замінюється у свідомості споглядача на зако-
номірність, щоб тут же розпочати свою ходу до чергової зміни па-
радигми. Так, наприклад, концепція інструментальної «абсолютної 
музики» неминуче призвела до «нового синтезу» зі словом та ін-
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шими видами мистецтв у романтичній програмності; наслідування 
інструментами вокальній співучій кантиленності («спів на інстру-
менті») змінюється наслідуванням голосом інструментальним мов-
ним прийомам і т. п. (список гнучкий і нескінченний). Але «точка 
біфуркації» – вибух – ніби «застигає в подію (і тим самим, власне,  
і виправдовує нарратологічне поняття «події»)… включають-
ся культурна саморефлексія і механізм культурної пам’яті» [827].  
Тут С. Франк наслідує позиції Лотмана: «Трансформація, яку пере-
живає справжній момент вибуху, будучи пропущений через решітку 
моделюючої свідомості, перетворюючи випадкове на закономір-
не, ще не завершує процес свідомості. До механізму включається 
пам’ять, яка дозволяє знову повернутися до моменту, що вибуху, 
і ще раз, уже ретроспективно, розіграти весь процес. Тепер в сві-
домості буде як би три пласта: момент первинного вибуху, момент 
його редагування в механізмах свідомості і момент нового подвоєн-
ня їх уже в структурі пам’яті [485, с. 129].

Процес творчості взагалі є вибуховим процесом, момент ви-
буху перетворює «неперекладуване» на «перекладуване». Фігу-
ри великого митця і вченого- новатора виступають центральними  
дійовими особами історії культури з тієї причини, що вони збли-
жують те, що раніше було несумісним, протилежним [827]. Складні 
відносини перекладуваного і неперекладуваного і моменти вибуху 
сприяють прориву до позамежного простору. Весь світ семіозису, 
який утворює складну структуру, весь час взаємодіє з протилежною 
йому реальністю. Лотман говорить про те, що абстрагування одні-
єї мови як основи для семіозису – це погана абстракція, як і уяв-
лення про реальне існування статичного стану (структура мовного  
простору – динамічна). Що, власне, демонструє музичне мистецтво 
другої половини ХХ–ХХІ століття з його експансією індивідуальної 
свідомості (що виходить за ті границі, де вона раніше не знаходи-
лась – планетарно- глобалізованої, колективної свідомості за межа-
ми одноосібності), коли «виникають особливі мовні чинники куль-
тури – трансперсональні метафори» з відповідним «оголошенням 
різних дискурсивних мов» [698]. Це пов’язане з живим людським 
досвідом, необхідністю «чути людину», вступати у діалог. Процес 
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придбання досвіду виступає як пізнання з наявністю обов’язково-
го шару перехідності від знання до передбачення (епістеми 102), бо 
«розуміння випереджає знання». Згідно С. Кремер, за допомогою 
культурної техніки прочитання «слідів» 103 (як «вторгнення чужого 
потойбічного в добре нам знайоме поцейбічне», як «контингентних 
залишків, які утворюються внаслідок порушення порядку») і прово-
диться знання, виникає нове, а проста комунікація розширюється, 
охоплюючи когнітивний вимір «збільшення знання» [827].

Лотманівський «вибух» певним чином опрацьовується у понят-
ті інсайту (англ. іnsight – осяяння, проникливість, проникнення  
у суть) – інтелектуально- інтуїтивного процесу, що виявляється  
в раптовому розсуді суті проблемної ситуації, «акті безпосеред-
нього осягання» [331], «чудовому» винаході, осяянні в науці або 
мистецтві. В рамках філософії інсайт трактується як акт безпосе-
реднього пізнання, в якому не використовується логічний ана-
ліз (за А. Котовою, «ясні і чіткі ідеї» Р. Декарта, «осягнення Бога»  
Ф. Аквінського, «апріорні синтетичні форми розуму» І. Канта, «інту-
їція» А. Бергсона [788, с. 49]). Більшість філософсько- психологічно-
соціологічних трактувань інсайту фіксують його характеристику як 
моменту миттєвого, несподіваного осяяння (наприклад, на проти-
лежність спогляданню [712]), яке «не виводиться з минулого дос-
віду розуміння існуючих відносин і структури ситуації в цілому»  
[788, с. 49; 330–332]. Втім, суть інсайту 104 – несподіваність моменту 

102 Епістеми, за О. Самойленко, адресовані поняттям усіх кіл музикознавства, одно-
часно вказуючи на «таємну», тобто найбільш приховану, важкодоступну сутність по-
нять-явищ, таким чином стаючи «… універсальними правилами утворення символічних 
об’єктів», «історичними апріорі», що визначають розвиток культури і людської свідомо-
сті в будь-який з історичних періодів [695, с. 74]. В якості універсальних епістем авторка 
висуває пам’ять, гру і «любовне ствердження» людини [там само, с. 78].

103 Поняття «сліду» Кремер і «вибух» Лотмана здаються взаємодоповнюючими, при-
чому «слід» Кремер представляється зобов’язаним «вибуху» в Лотмановскій сенсі.

104 Іnsight перекладається як погляд всередину, проникнення. Культурний опис фено-
мена (без термінологічного визначення) має місце вже у трактаті римського архітектора 
Вітрувія [124, с. 15] (ми повернемося до його архітектурних концепцій у зв’язку з аналізом 
органа). Термін інсайт був введений німецьким психологом і лінгвістом- теоретиком Кар-
лом Бюлером [123], широко використований у 1925 році В Келером [982] в гештальтпси-
хології і означає як інтуїтивне прозріння, так і – інтелектуальне явище, суть якого полягає 
в раптовому розумінні знаходження виходу з проблеми [247]. Поряд з цим в психології 
існує термін «ага-переживання» (Aga- Erlebni) [37, с. 147].
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переродження на основі неухильного накопичення (інакше немає 
переродження, «контексту вибуху»), частково інтуїтивний прорив 
до розуміння поставленої проблеми у «раптовому» знаходженні 
її вирішення, нове охоплення нової цілісності, осяяння як ціліс-
не охоплення накопичених якостей, кожна з котрих змінюючись, 
може змінити системне ціле, дає у підсумку нове системне ціле.  
У цьому розумінні кожен новий звук – це певною мірою інсайт, 
якісний стрибок через накопичення смислової пам’яті у впізнаван-
ні або призначенні нової знаковості, смислу (звук завжди народжу-
ється «як перший раз» і живе лише поки звучить). Тим більш «ін-
сайтової» якості набуває смислова інтонаційна послідовність зву-
ків від найменшої до найскладнішої, наймасштабнішої, адже навіть 
сприймаючи (у виконанні або слуханні) знайому музику, ми наново 
переживаємо- відкриваємо її музичний смисл. Звичайно, це стосу-
ється музики взагалі, не тільки суто інструментальної, але визво-
лення від неминучої вербальної обмеженості додає сприйняттю 
вказаних ознак інтуїтивного прориву, «раптового знаходження», 
«дивовижного» цілісного охоплення. А ось ладово- інтонаційні но-
вації (наприклад, Середземномор’я і Давньої Греції, втім – Ново-
го і Новішого часів), які можливо «вітали у повітрі», можуть бути 
пов’язаними також з «геометрією» струнних і духових як розташу-
вання «під пальцями» 105 або «гарного» числового обчислення при 
виготовленні інструментів; темброфактурними органологічними  
і виконавсько- технологічними особливостями; нотація взагалі 
пов’язана з «топографією» струнних або духових [432].

Поняття інсайту використовує М. Бонфельд в аспекті досліджен-
ня музичного (і творчого у цілому) мислення. Особливу увагу музи-
кознавець приділяє таким властивостям творчого інсайту: він не ви-
никає «сам по собі»: «готовому і закінченому результату» зазвичай 
передує «довга і безуспішна робота»; якщо в науці інсайт – це саме 
спалах, що осяває творчий процес, але лише один з епізодів цього 
процесу, «оточений попередньою роботою свідомості і подальшою 
свідомою ж верифікацією отриманого результату і «доведення» 

105 І. Мациєвський вказує на зв’язок зручного для руки виконавця розташування отво-
рів при їх нарізанні [532, с. 132].
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його до необхідної кондиції», то в мистецтві художник «повинен 
перманентно знаходитися в стані інсайту, або, у всякому разі, ці ося-
яння повинні висвітлювати весь творчий процес, переплітаючись  
з діями усвідомленого інтелекту» [94]. У мистецтві «спалах- осяяння» 
є триваючим, розгорнутим у часі процесом роботи думки, «хід якої, 
проте, ані відчути, ані тим більше проконтролювати неможливо, бо 
про саме його існування людина дізнається, тільки отримавши ре-
зультат, або цілий каскад результатів – як найчастіше і буває в твор-
чості» [там само] – тобто виступає одним із проявів континуально-
го мислення (яким зближуються наукове і художнє мислення, але не 
єдиним таким проявом). Бонфельд тут посилається на Ж. Адамара, 
котрий виявив певну закономірність щодо передбачуваності і навіть 
постійності «прориву» як результату континуального мислення.

А. Брушлинський вводить поняття «немиттєвого інсайту» 106  
з тими самими ознаками, що і «миттєвий» – як «послідовних кроків 
на шляху до переструктурування». Подібний оксюморон (якщо ін-
сайт – стрибок, то у Брушлинського – «немиттєвий стрибок») озна-
чає «переструктурування репрезентації» – «включення об’єкта дум-
ки в нові зв’язки», що супроводжується почуттям значної впевнено-
сті в правильності підходу 107, «рух від однієї стійкої точки до іншої, 
– щось небанальне, але вже не неможливе» [105, с. 132–133]. Кон-
цепція А. Брушлинського про «недиз’юнктивний» 108 зв’язок інсайту 
(і розумового процесу в цілому) з свідомими і несвідомими процеса-
ми, про поступовість формування і наступне «дозрівання рішення» 
в інсайті кореспондує, на наш погляд, з сприйняттям звукообразів,  
у цілому, та з музично- інструментальною поетикою, зокрема.

106 Багато психологів (Barron, Harrington, Percins, Simonton, Тардіф, Sternberg) під-
креслюють, що «дозрівання ідей» вимагає тривалого часу. У процесі тривалого визріван-
ня інсайти навіть можуть виникати кілька разів, але не мати вирішального значення для 
вибудування концепції в цілому [328].

107 В цьому плані процеси, описані А. Брушлинським, можна інтерпретувати як «сві-
дому обробку принципу, який став доступним свідомості у момент виникнення почуття 
впевненості». Сукупність сучасних психологічних досліджень доводить, що в низці ви-
падків інсайтних ситуацій стрибкоподібне за природою рішення формується поступово, 
виникаючи в деяких рисах до інсайту і завершуючи своє формування («дозрівання рішен-
ня») після нього [124, с. 22–23].

108 Диз’юнкція (від лат. disjunctio – роз’єднання), логічне «або – або».
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Необхідно відзначити і той факт, що багатьма авторами інсайт 
розглядається як важливий або, навіть, центральний момент твор-
чого процесу [328]. Творчий процес (як і інші процеси генерування 
ідей), включаючи інсайт, у своїй основі пов’язаний з довготрива-
лою пам’яттю та її асоціативними механізмами. В аспекті розвит-
ку музичного інструменталізму, як ідеаційно- матеріалізованого 
процесу, це означає творче поєднання спадковості та принципової  
новаційності – як у створенні та виготовленні інструментарію (ба-
гато з взірців якого не закріпилися у музичній практиці або були 
витіснені більш актуальними, що вказує на необхідність узгодження 
з інтонаційними словником епохи, за Б. Асафьєвим, з філософсько- 
світоглядними та соціокультурними асоціаціями, відповідним хро-
нотопом буття, технологіями матеріального виробництва і мис-
лення), так і в галузях виконавства, створення музики і слухацької 
культури. Оскільки в історії мистецтва і культури (на  відміну від 
науки) не існує «відпрацьованого матеріалу», наступні відкриття 
та інсайти не заперечують попередніх, а розвивають або розкрива-
ють їх, що пов’язане з смисловою пам’яттю. Тут немає зайвого пе-
реформатування (нова форма, вміщуючи відомі смисли, спочатку 
«не впізнає себе», а потім «впізнає») – музичні і, зокрема, музично- 
інструментальні «інсайти» не стільки переформатовують, скільки 
переструктуровують принципи поступово складеного інструмен-
тального звуковтілення (і  мислення, що розвивається) у відповід-
ності до нових соціокультурних та музичномисленнєвих умов, до 
нових зв’язків інструмента як об’єкта думки з ідейно- образними та 
музично- мовними інтенціями.

Європейська музично- інструментальна культура зазнала кілька 
таких інсайтоподібних «поштовхів» різного масштабу (уособлення 
інструментального звуку поза голосового звучання в якості інтона-
ції – осмисленого знаку; втілення інструментами чуттєвих інтенцій 

звуковираження у синкретичному цілому мистецтва, усвідомлення 
власного етосу інструментів; формування мовних особливостей 
та основних ідейно- образних векторів інструментальної творчості  
у широкому розмаїтті інструментарію, їх рівнозамінні функції  
в вокальних творах; автономізація інструментального мистецтва; 
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широкий вплив інструментального мисленння та прийомів на інші 
види мистецтв, філософію аж до ноосферних явищ, інструменталі-
зація вокалу, інструменталізм як принцип технік композиції). Серед 
них наймасштабнішим і безпрецедентним є вказана автономіза-
ція, виокремлення музичного інструменталізму в самостійну сфе-
ру творчості, що відбулося за часів бароко і супроводжувало такі 
історично- парадигмальні музичні події як народження опери і пере-
хід до гомофонного типу мислення.

А. Кононюк припускає, що «наявність вакантного вузла в гли-
боко адаптованій надсистемі, що продовжує функціонувати і тоді, 
поки в цьому вузлі, як в заданих наколишніх умовах, формується 
нова система з необхідною галуззю функціональних станів, має 
бути пов’язаною з діалектичним поняттям наявності підстави для 
появи нової системи. Таким чином, наявність підстави і наявність 
умов (як резерву матеріалу і заданості умов функціонування) пред-
ставляють собою перелік факторів, які призводять до початку ви-
никнення і становлення системи» [403, с. 289–290]. Так і музично- 
інструментальне мистецтво, яке формувало свою автономію,  
з власними мовними принципами, протягом тисячолітнього роз-
витку отримало підстави і умови для створення складної відкри-
тої саморозвиваної системи, яка стала здатною демонструвати 
внутрішні ієрархічно- гнучкі ознаки та необхідні комунікативно- 
діалогічні інтенції, спрямовані до плідних творчих співвідносин  
«назовні» – до систем вокального мистецтва, синтетичних форм 
(передусім, опери і камерно- вокальної сфери), музичного виконав-
ства, композиторської творчості, музичного мистецтва у цілому, 
систем інших видів мистецтв, мистецтва у цілому, філософських, 
соціальних та психологічних систем, історико- стильових і жанро-
вих систем, культури (культур), фоносфери, ноосфери, духовних  
систем – у пошуках Іншого (Третього) для справжнього пошуку 
себе. Така пошуковість у балансуванні традицій/новацій забезпечує 
музично- інструментальному мистецтву життєздатність та самоз-
ростання.

Осмислюючи взаємовідносини глобальних ноосферних проце-
сів та буття музичного мистецтва, не можна обійти увагою, хоча б 
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стисло, концепцію фоносфери М. Тараканова, запропоновану вче-
ним у 80-ті роки ХХ століття (стаття «Фольклор і «фоносфера»», 
опублікована в 1986 році в журналі «Кур’єр ЮНЕСКО»). Термін (як 
і семіосфера у Лотмана) виник за аналогією до ноосфери (актуалізо-
ваної у другій половині ХХ століття через погіршення стану навко-
лишнього середовища планети), яка стала духовною і філософською 
передумовою теорії Тараканова. Втім, мали місце і матеріально- 
технічні епохальні чинники, зокрема, винахід радіо та «вибух» тех-
нічних відкриттів (наприклад, і перенесення останніх з військової 
сфери до побутової), формування системи нерецензованих масових 
комунікацій (далі –інтернет- простір). Вчений розглядав фоносферу 
як органічну частину ноосфери, «деяку соціально- природну ціліс-
ність, яка знаходить втілення у структурно- організованих звукових 
коливаннях в їх акустичній, безпосередньо сприймаємій формі та  
у формі нечутній, де звукові коливання перетворені, модульова-
ні на радіовипромінювання» [782, с.  17], у нарощуванні якого на 
планеті «закодована» музика становить значну частину, за допо-
могою сучасних електронних засобів її можна перевести в реальне 
звучання в будь-якій частині планети у будь-який час, у бідь-якій 
кількості та електронній модифікації звучання. Тобто, світ сьогод-
ні оточений новою геосферою – фоносферою. Людина впливає на 
неї, і фоносфера впливає на людину і людство в цілому. Причому 
М. Тараканов мав на увазі виключно музичні звучання в аспекті їх 
тотального неконтрольованого розповсюдження 109. Враховуючи 
особливу роль музики в звуковому середовищі проживання лю-
дини, постає питання про музичну екологію (у тому числі, у галузі 
інструментальних звучань, яким іманентно притаманні «збільше-
ні» можливості, підсилені сьогодні електронними «втручаннями»). 
Поняття фоносфери володіє необхідною універсальністю, масштаб-
ністю, а головне – точністю передбачення 110 і констатації процесів, 
які визначають індивідуальні і специфічні особливості мистецтва  
ХХІ століття.

109 Термін фоносфера сьогодні іноді підміняє поняття «фоніка», прийняте у літерату-
рознавстві як частина семіосфери.

110 Як і «ноосфера» Вернадського.
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Таким чином, у поняття ноосфери Вернадським та його послі-
довниками були закладені можливості глибинного усвідомлення 
процесу культуропросторової взаємодії, які зараз розвиваються  
в положенні про те, що існування культури в географічному про-
сторі виражається не тільки в його освоєнні та облаштуванні міс-
ця існування, але також в його осмисленні та осмисленні свого міс-

ця в ньому. Розглянутий в контексті синергетичної парадигми цей 
процес взаємодії показує «горизонтальну» неоднорідність ноос-
ферогенезу 111, яка «проявляється в наявності центрів цивілізацій-
них стрибків (точок біфуркації, в термінах синергетики), в котрих 
відбувається перехід в нову якість). Відповідно ноосферогенез слід 
розглядати як нелінійний синергетичний процес. Він носить пуль-
суючий характер, як у часі, так і в просторі» [928, с. 95]. Такі «точ-
ки біфуркації» як системні ознаки мають місце не тільки на рівні 
метасистеми (ноосфери), але й в утворюючих останню системах, 
підсистемах і т. д. Зокрема, Вернадський звертає особливу увагу 
на «одночасний рух» (паралельні процеси) в різних підсистемах 
та елементах системи (що  додатково поєднує її елементи), напри-
клад, приблизно в V–IV ст. до н. е., коли відбувся рух релігійної та 
філософської думки, в результаті якого «вперше ідея єдності всього 
людства, людей як братів, вийшла за межі окремих особистостей … 
і стала двигуном життя і побуту народних мас або завданням дер-
жавних утворень» [там само, с. 37]. Дані процеси позначилися й на 
розвитку музичного інструменталізму як локальної системи і скла-
дової ноосфери, наприклад, в організації великих «оркестрів» дав-
нього Риму та актуалізації мідних духових інструментів й органів. 
У другій половині ХХ століття цю властивість «синхронності» ідей 
Вяч. Іванов пояснить тим, що ноосфера «як би включає в себе, хоча 
б частково, своє майбутнє» [322, с.  46],– «матриці» ще не створе-
них творінь культури і ще не оформлених наукових ідей, які мають 
властивість втілюватися практично одночасно і незалежно одне від 
одного в різних частинах Землі. У цих міркуваннях Іванов спира-
ється на вчення К Поппера, який включав до світу нашої культу-

111 Ноосферогенез – процес формування та подальшого розвитку ноосфери. Страте-
гія ноосферогенезу – створення ноосферної культури в ході розвитку соціуму.
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ри «як надруковані твори, зіграні симфонії, доведені теореми, так 
і задуми, які не встигли втілитися в книги, теореми, які ще не до-
ведені, і симфонії, які не тільки поки не виконані, але і не існують 
навіть в нотному записі» [там само, с. 46–47] (можливо, й музичні 
інструменти; адже, здавалося, що у ХІХ столітті їх сукупність була 
повністю вичерпана й сольній, й у ансамблево- оркестровій, й у син-
тетичних видах творчості, але «раптово» у ХХ столітті академічна 
музична культура звертається до модернізації деяких народних 
інструментів у пошуках «свіжості» музичного звучання; причому, 
якщо домра, балалайка, бандура – нині академічні інструменти ло-
кального географічно- історичного розташування, то баян-акорде-
он отримав цілком планетарне розповсюдження). В цьому аспекті 
остаточно виявляються логіка і послідовність еволюції музичного 
інструментарію як найбільш уречевленої (точніше, амбівалентної) 
форми утворення музичної звукообразності. Зокрема, «шляхет-
ні» струнні «чекали» кілька тисячоліть, щоб відбулося народження  
фортепіано – інструмент з’явився у добу, яка потребувала нових 
звукообразних, ідейно- естетичних та комунікативно- психологічних 
«відносин» у вже сталій системі музичного інструменталізму 
бароко- класицизму, і викликав, у свою чергу, новий розворот у му-
зиці та мистецтві в цілому. А наймолодший в родині академічних 
інструментів сучасності – баян – навіть свого прототипу отримав 
тільки у 20-ті роки ХІХ століття і «вибухнув» свіжими барвами та 
символікою звукообразності [880] вже у компьютерну 112 добу, з її 
«новим синтезом». Будь-який музичний інструмент або його значна 
модифікація були викликані цілим взаємопов’язаним комплексом 
вимог і можливостей – індивідуально- психологічних, музично- 
мовних, естетичних, соціально- культурних, інженерно- технічних, 
природних тощо, які сприяли народженню нової «інструментально- 
специфічної підсистеми», що поступово (або вибухово, як фортепіа-
но) розгорталася у власну складну самонавчальну, самоорганізовану 
систему.

112 Сама клавіатура баяна нагадує компьютерну, надаючи фактурно- теситурно-
позиційні переваги виконання. В лівому «готовому» звукоряді не тільки відтворюється 
система кварто- квінтового кола, але й відбувається синтезований «набір» трьох звуків 
акордів, що передує принципу електронних клавішних синтезаторів у частині сумарних 
комбінацій звучання.
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Так само, формування та повороти розвитку усієї музично- 
інструментальної системи підкорювалися невидимим цілісно- 
культурним і цілісно- ноосферним векторам (одночасно вплива-
ючи й на них) у «непорушній» вертикалі минулого- теперішнього-
майбутнього та у структурі ноосферного цілого. Лінійна схема 
останнього з урахуванням зростаючої впливовості культурно- 
мистецьких (зокрема, музичних та музично- інструментальних) чин-
ників виглядає приблизно так: ноосфера (метасистема) → семіос-
фера та гуманітарні системи → культура → мистецтво і фольклор 
→ музичне мистецтво (академічне, народне, «третій пласт» 113) → 
академічне музично- інструментальне мистецтво (поруч з фольклор-
ним інструменталізмом та інструменталізмом «третього пласта»).

Таким чином, найбільш широкою дефініцією виступає  
ноосфера – метасистема, вища стадія і форма розвитку біосфери  
(В. Вернадський), сфера розуму і взаємодії суспільства та природи, 
в межах якої розумна людська діяльність стає визначальним факто-
ром розвитку; структурні «одиниці» ноосфери – семіосфера, пне-
вматосфера, геосфера, фоносфера, техносфера, соціосфера та інші 
так чи інакше співвідносяться між собою (горизонтально) та з куль-
турою і мистецтвом (вертикально).

Семіосфера (система- інструментарій, за допомогою якої люд-
ство в цілому і кожен індивід окремо можуть відчути і побачити 
ноосферу» [741, с. 131])) та пневматосфера (сфера вищих духовно- 
моральних цінностей, що каталізують роль відіграє людини, котра 
створює культуру) – необхідні ланки переходу від біосфери до ноос-
фери, які перетинаються (мають спільне і окремі поля) і є обов’язко-
вими компонентами культури і мистецтва (останні ж, у свою чергу, 
входять до систем перших).

Культура як «неспадкова пам’ять колективу» (Лотман), сукуп-
ність штучних порядків і об’єктів, створених людьми «в додаток до 
природних, завчених форм людської поведінки і діяльності, при-
дбаних знань, образів самопізнання і символічних позначень навко-
лишнього світу, «оброблене» середовище проживання людей, орга-
нізована за допомогою специфічних людських способів (технологій) 

113 За В. Конен [400].
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діяльності і насичена продуктами (результатами) цієї діяльності» 
[430] є особливою функціональною структурою, пов’язаної з проце-
сами спілкування і мислення у всій різноманітності їх дискурсив-
них форм, де мистецтво (як особлива форма культури, пов’язана «зі 
здатністю суб’єкта до естетичного, освоєння життєвого світу, його 
відтворення в образно- символічному ключі при опорі на ресурси 
творчої уяви» [там само]) і як система – виробляє специфічні мови 
(зокрема музичну і музично- інструментальну), що й дозволяє мис-
тецтву у цілому та кожному з його видів ставати самоорганізованою 
системою у структурі більш великих систем.

Та частина музичної культури (і  ноосфери), яка називається 
академічним (професійним, композиторським) музичним мисте-
цтвом…

Однією з важливих і невід’ємних підсистем музичного мисте-
цтва виступає складна, самоорганізована, самонавчальна система 
музично- інструментального мистецтва – тої сфери мистецтва му-
зичного, що безпосередньо пов’язана з грою на музичних інстру-
ментах і створенням специфічної мови, пов’язаної з вербальною 
та незалежної від неї, здатної створювати образні структури «пря-
мого» позавербального мислечуттєвого вираження, у тому числі, 
найвищих духовно- катартичних станів, що сприяло формуванню 
власної відкритої системної емерджентної цілісності зі складними 
внутрішньо- зовнішніми відносинами та властивостями «самозро-
стаючого Логосу» (Лотман). В системі музично- інструментального 
мистецтва функціонують в узгодженості та взаємозв’язку такі не-
від’ємні системні елементи: музичний інструмент, виконавство 
(виконавець), музика (композитор), освіта та наука. Кожен з них 
(крім даних «перехресних») внутрішньосистемних зв’язків володіє 
комплексом зовнішніх взаємовідносин, які забезпечують необхід-
ні умови функціонування складної системи. Наприклад, музичний 
інструмент додатково співвідноситься та взаємовпливає з біогеос-
ферою, інженерними і точними науками (акустика, фізика, мате-
матика тощо), практично з усім гуманітарним комплексом систем 
ноосфери (соціологія, психологія, філософія, міфологія, історія,  
культура тощо).



110

РОЗДІЛ 2. 
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ  

МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА:  
ВІД ЗВУКУ ДО ІНСТРУМЕНТАЛІЗМУ

2.1. Музичний інструменталізм  
як звукосмисловий феномен

Звуковий простір ноосфери нескінченний, втім, у мистецтві ви-
користовується тільки та його частина, яка обмежена слуховими 
властивостями, естетичними і духовними запитами людини, мож-
ливостями її голосу та створених нею спеціальних знарядь – му-
зичних інструментів. Але і ця частина звукового простору здатна 
служити матеріалом для художньої творчості лише за умов освоєн-
ня її функціонально, тобто вона «повинна бути зрозумілою як ор-
ганізація, що володіє взаємопов’язаними системами головних і по-
бічних елементів, кожен з яких виконує свою конкретну функцію,  
а всі вони пов’язані численними формами підпорядкування… люд-
ство … завжди диференціювало (систему звукового простору –  
А. Ч.) на певні і рівнозначні в усіх відношеннях сегменти, які мають 
точно встановлений обсяг. Кожен з цих сегментів і укладав в собі 
функціональну систему. Звуковий простір, усвідомлений як низка 
таких сегментів, вже міг служити матеріалом для музичного мис-
тецтва» [200, с. 6]. Початковим таким сегментом виступає звук. По-
казово, що категорії «звук», «звучання» мали історично первинне  
і теоретично пріоритетне становище перед категорією «музика». 
Музика ж «починається там, де звук отримує якості, що не виво-
дяться тільки з акустичних показників, активно- смислові і тим 
самим – метафоричні. Дані якості, здатні перетворювати звук на 
музичний тон, свої у кожної епохи, вони-то і складають первинний 
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зміст поняття «музична епоха», є визначенням її …» [27, с. 124]. Усві-
домлення звуку як основи музики тривалий час не осмислювалося 
музичною теорією спеціально, адже її звукова природа була очевид-
ною (виконавська практика, особливо від ХІХ століття, диферен-
ціювала якісно- стильові ознаки звучання інструменту та голосу, що 
рухало, зокрема, процеси модернізації інструментарію). І тільки від 
другої половини ХХ століття відношення до звуку як такого (зокре-
ма, до окремого звуку, а також до «звукових кодів – Ю. Холопов,  
В. Медушевський, Л. Саввіна та ін.) зазнало кардинальних змін. 
До ХХ століття відношення до звучної музичної основи приймало, 
передусім, характер перетворення – структуризації, фактурних, ме-
лодійних, гармонічних, метро- ритмічних знахідок, тобто, відбува-
лося певне «вилучення з неї (зі звучної основи – А.Ч.) власне мате-
ріалу» – виразових засобів. Тому, «як це не парадоксально звучить, 
звук сам по собі не брав участі в процесі створення музичного об’єк-
та. Композиційні системи, на якій би стадії раціоналізації вони не 
знаходилися, оперували вже не звуком, а тоном, тобто вже музичним 
звуком. Звук для композиційної структури музичного твору висту-
пав, таким чином, в якості інертної матерії, яка піддавалася струк-
турним впливам (в залежності від епохи, жанру, соціального місця 
роль того чи іншого елемента в конституюванні музичного цілого 
розрізнялася) метричних, ритмічних, текстуальних і формотворчих 
елементів» [87, с.  53]. Таким чином, об’єктом музики як «системи 
норм композиції і відтворення звучної структури є не чистий звук, 
а його культурно- історична інтерпретація, sonus cultus» [там само].

А. Богомолов справедливо зауважує, що у цілому дослідження 
звучного поля, сприяли формуванню світоглядних універсально- 
музичних теорій у переломних точках історії західноєвропейської 
музичної культури. Перша з них обумовлена відкриттям вченими 
піфагорейської школи акустичних закономірностей основних ін-
тервалів. Можна стверджувати, що, передусім, на приналежність 
античної «математично- алгометричної», «технічної» музичної те-
орії до власне музики, до відокремлення нею музичного від нему-
зичного – вказує зв’язок з музичними інструментами [87, с. 54–55]. 
Іншим каталізатором музичного для античного мислення виступає  
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числовий «зміст» інтервальних відносин висотно фіксованих зву-
ків між собою, що певним чином передує майбутній інтонаційній 
теорії ХХ століття, і що також зручніше споглядати безпосередньо 
на музичному інструменті. Таким чином, не зважаючи на певний 
техніцизм античної музичної теорії, апробовувати її на практиці 
або споглядати за практично- виконавськими проявами музики для 
подальшого узагальнення, зручніше було на прикладі музичного  

інструментарію (передусім, струнного, з його вираженою наоч-
ністю звуковидобування; пропорцій поділу, довжини та товщини 
струни; різних строїв – систем настроювання; коливання ж повітря-
ного стовпа у корпусі не менш розповсюджених флейти, авлоса не 
було таким наочним для споглядання і теоретичного опрацювання 
звучних процесів).

Друга теоретична система, від початку XVII 114 століття (хоча 
формування її відбувалося вже у добу Відродження – з оновленням 
підходів до суб’єктивності мислення і буття), спиралася на нову 
парадигму музичного – метафізичний принцип з емансипацією  
емоційно спрямованих виразових музичних засобів, безпо-
середнього відтворення почуття у мистецтві звуків (зокрема,  
у мистецтві мелодії, у її гомофонних та поліфонічних формах Но-
вого часу), нового сприйняття музичних строїв, зокрема темпера-
ції 115, що викликало до життя нечувано дієвий у нових гармонічних  
і фактурних умовах, новий музичний, комплементарного порядку,  
інструмент – рояль і пов’язаний з ним новий виконавсько- 
композиторський стиль – фортепіанний стиль.

114 Нову парадигму музичного мислення обумовили, з одного боку, перша опера  
1600 року (чуттєво- узагальнюючий жанр); з іншого – нотна збірка мадригалів Джуліо 
Каччіні «Le nuove musiche» (1602) з теоретичною передмовою про принципи «нової му-
зики», а також трактат Рене Декарта «Compendium musicae» (1618) як теоретичного мані-
фесту нової музичної епохи з проголошенням принципів узгодження музичного звучання 
з почуттям та диференціювання музики як мистецтва звуку і акустики як фізики звуку 
(останнє обіймала, в основному, попередня, антична теорія).

115 Антична система обчислення «чистого» строю як послідовності чистих квінт, від-
кладених від основного тону, грунтувалася на математичному алгоритмі, який оперує 
двійками і трійками, що було ідеальним для відтворення космічного порядку «нескінчен-
ності» («розімкнення» такої системи приводило дванадцяту квінту не в нульову позицію, 
але в нову точку відліку наступних дванадцяти квінт). Темперація Нового часу долала 
таке протиріччя у пошуках «ідеального строю» відповідно до нової культурної ситуації, 
коли все природне має бути піддано суворій систематизації [87, с. 149–150.
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Однак сам «живий» звук, звучний практично тон (а  не теорія 
звуку), чистий звук як самодостатня сфера, набув конструктивно- 
утворюючого значення в музичній творчості тільки з середини  
XX століття – як новітня тенденція техніки (теорії) музичної компо-
зиції та виконавського мистецтва.

Вказані переломні точки історії західноєвропейської музичної 
культури співвідносяться з «інсайтними» точками розвитку музич-
ного інструменталізму: створення чисельних різновидів музичних 
інструментів, перші сольні та «оркестрові» виступи музикантів- 
інструменталістів (античність); автономізація музичного інстру-
менталізму, виникнення нового фортепіанного стилю гри і пись-
ма аж до такого рівню «саморозвитку системи», коли музично- 
інструментальні форми постають «взірцем мислення» для інших 
видів мистецтв, літератури та філософії (XVI – початок XХ століть); 
емансипація звучного звуку-тону зі спиранням на інструменталь-
ні, передусім, форми з їх посиленою (порівняно з голосом) різно-
манітністю звуковидобування і звуковедення (від другої половини  
ХХ століття).

Навіть окремий музичний звук «виробляється» виконавцем 
спеціальним чином, є звуком «організованим» (М. Арановський  
[37, с.  252]), вихідним елементом спеціальної мовної системи для 
породження музичних смислів, носіями яких є, зокрема мотиви, 
фрази, теми, лади, темброфактуроутворення, нарешті – музичні 
тексти (твори) 116, він виступає як об’єктивно існуюча позасвідома 
якість (рос.– «внеположно сознанию» [там само]) – хай і вироблена 
у результаті «штучної» мистецької діяльності), виступає «матеріа-
лом, над яким можливі ті чи інші операції» [там само] такої діяльно-
сті. При цьому матеріалом специфічного музичного структуроутво-
рення в ході розгортання музичної ідеї звук може постати тільки  
в тому випадку, якщо він «має властивості предметності, сприйма-
ється як просторово локалізований об’єкт» [там само]. Таку лока-
лізацію, враховуючи загальні закономірності сприйняття, зокрема 

116 Едгар Варез стверджує, що «музика є організований звук» [цит. за 869, с. 106.
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сенсорний, кінетичний (рухово- моторний) і соціальний (мовний 
та комунікативний) досвід [577, с.  80], музичний інструмент, як  
винесене за межі людського тіла джерело звуку, дає більш наоч-
но, більш помітно і більш відчутно порівняно з голосовим зву-
ковидобуванням, а також – з вербально- побутовим мовленням. 
Виражена наочна кінетика інструментального звуковидобування 
яскраво підкреслює, уособлює вказане «упредметнення» звуку як 
музичного матеріалу. Також у інструментального втілення є мож-
ливість (або перспектива) збільшених (надлюдських) можливостей  
звучання.

На твердження А. Торопової, «найбільш рідною і давньою для 
здійснення інтонування сенсорно- перцептивною системою є галузь 
тактильно- рухова, в якій, щоб проінтонувати, необхідно м’язово 
позначити афект, і ця м’язова символізація може бути як чутна –  
в результаті найтоншої роботи голосових м’язів або м’язів, що ство-
рюють звук рук і ніг через інструменти- посередники або без них, 
так і видима в пластичному малюнку руху, пози, місця в просторі» 
[797, с. 9–10]. Саме наявність руху і удару як необхідних умов виник-
нення чуттєвого звуку наводяться вже у трактаті Северина Боеція 
«De institutione musica» початку VI століття (де, як відомо докладно 
викладені основні позиції античної музичної теорії): «Консонанс, 
який керує всією гармонією музики, не може виникнути без звучан-
ня; звучання ж не проводиться без будь-якого поштовху або удару; 
поштовх же, а також удар, не можуть здійснитися, якщо їм не пе-
редуватиме рух. Адже якби існувала загальна нерухомість, то одне  
з іншим не могло б з’єднатися, тому що одне приводиться в рух ін-
шим, а при загальній статиці і відсутності руху не може виникну-
ти ніяке звучання. Тому звук визначається [як] удар повітря, що не 
зникає аж до самого слухання» [цит. за 205, с.  305]. О. Лосєв вка-
зує на той факт, що музично- теоретична думка давньогрецьких 
мислителів завжди мала цілком природну опору на практику гри 
на кіфарі, яка сприймалася як «національний грецький» інстру-
мент [470]. Інтуїтивні відчуття фізичних основ звучання (наявність 
руху, удар, коливання струни) наочно демонструвалися при грі на 
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цьому струнному музичному інструменті (яким мали володіти  
мислителі).

Подібний зв’язок обумовлює той факт, що саме музика найчасті-
ше називалася вченими і митцями наступних століть моделлю для 
створення універсальної мови форм. У добу розквіту «абсолютної 
музики» 117 А. Шопенгауер проголошує музику цілком особливим і 
ні з чим не порівнянним за характером мистецтвом, що діє на зра-
зок самої реальності: «Музика … так могутньо діє на душу люди-
ни і в ній так повно і глибоко нею розуміється, як всезагальна мова 
(курсив наш – А.Ч.), яка своєю виразністю перевершує навіть мову 
наочного світу, – що ми безсумнівно повинні бачити в ній щось біль-
ше, ніж «приховані арифметичні вправи душі, що не вміє себе ви-
рахувати», як визначив її Лейбніц … І вже тим виявляє вона відому 
непогрішність, що її форма може бути зведена до абсолютно пев-
них, числами висловлюваних правил 118… Певні інтервали звуковий 
гами паралельні певним ступеням об’єктивації волі, певних видів в 
природі … Музика, що розглядається як вираження світу, представ-
ляє собою надзвичайно спільну мову … Вона в цьому відношенні 
подібна до геометричних фігур і чисел, які, як загальні форми всіх 
можливих об’єктів досвіду і до всіх a priori застосовні, тим не менш 
не абстрактні, а наочні і завжди визначені … « [931, с. 464–477]. Не-
даремно і музична нотація, як особлива універсально- наочна систе-
ма запису, навіть за своєї знакової умовності (адже умови власне 
«музично- прекрасного» перебувають в сфері виконавської май-
стерності та особливостях слухацького сприйняття і не пов’язані  
з записом музики у вигляді спеціальних значків) вже кілька століть 
постає «предметом заздрощів» для митців зображального і танцю-
вального мистецтв. Адже «при винаході і відборі нотних символів 
композитори неодмінно співвідносили слуховий і візуальний дос-
від; така відповідність завжди була присутня в деяких елементах  

117 «Абсолютна музика» – німецький термін ХІХ століття, не сприйнятий у вітчизня-
ному музикознавстві (слов’янська музична думка віддавала перевагу виразу «чиста, без-
програмна інструментальна музика»).

118 Це ще одна іманентна музична властивість, яка розкривається через розуміння 
числа і здавна застосовувалася до розкриття «таємниць» музики.
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традиційної нотації: чим вище висота звуку, наприклад, тим вище він 
розташовується на нотоносці» [670, с. 12]. Тому нотний текст може 
сприйматися і чисто візуально, прочитуватися як естетичне ціле 119. 
Найбільш удосконалена «класична» музична нотація сформувалася 
у XVII–XVIII століттях, тобто, вже у зв’язку з величезним наочним 
інструментальним досвідом – у сферах структурування, фактуро-
утворення (зокрема, локально- інструментального), розмаїття ком-
позиторських і виконавських засобів. Недаремно В. Кандинський, 
переводячи малюнок на нотоносці у композицію з точок і ліній, 
«опрацьовує» нотний текст з пластичної точки зору, а для теоретич-
ного пояснення «точок і ліній» у системі співвідношення звукового 
і графічного начал обирає музичні інструменти 120: «Відомо, що со-
бою являє лінія в музиці… Більшість музичних інструментів мають 
лінійний характер. Висота звучання різних інструментів відповідає 
ширині лінії: дуже тонка лінія у скрипки, флейти, флейти- пікколо  
і товща – у альта, кларнета, і ще більш широкої домагаються низькі 
інструменти, до найнижчих звуків контрабаса і туби. Лінія в музиці 
створюється не тільки своєю шириною, а й кольором залежно від 
різноманітного забарвлення звучання різних інструментів. Орган  
є настільки ж типовим лінійним інструментом, як рояль інструмен-
том точковим… Ступінь сили від Pianissimo до Fortissimo знаходить 
аналогію в додаванні або зменшуванні різкості лінії, інакше кажу-
чи, в ступені її яскравості. Тиск руки на смичок повністю відповідає 
тиску руки на олівець… Висота звуку також виражена лінійно – для 
цього використовуються п’ять горизонтальних ліній, що утворюють 
нотний стан. Повчальні вичерпна стислість засобів перекладу і їх 
простота, що сприяє сприйняттю досвідченим оком (побічно – ву-
хом) музичних явищ на зрозумілій мові. Обидві ці властивості дуже 
привабливі для інших мистецтв, стає ясно, що живопис або танець 

119 Тут ми мається на увазі, передусім, графічна індивідуалізована нотація  
ХХ–ХХІ століть, все частіше використовувана сучасними композиторами для запису но-
вих музично- мовних прийомів гри. Хоча і нотація «класична» певним чином відбиває 
фактурну просторовість музики, динаміку розвитку, музично- мовні засоби, а для вико-
навців і композиторів «озвучується» внутрішнім слухом. Нотацію як самодостатній ху-
дожній об’єкт, синтез музики та образотворчого мистецтва в графічній нотації як знако-
вій системі розглядає В. Раннєв [670].

120 Як і античні мислителі, два тисячоліття тому.
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знаходяться в пошуку власних «нот». Але тут є тільки один шлях – 
аналітичний поділ на основні елементи, щоб, нарешті, досягти влас-
ного графічного вираження» 121 [351].

Для музики такими елементами від початку постали звуки різ-
ної висотності й тривалості аж до емансипації окремого тону від 
другої половини ХХ століття, коли графічне їх (його) вираження 
перетворюється на нотографіку з універсальними та індивідуально- 
авторськими знаками. У той же час традиційна (звучна) музика по-
роджує в свідомості «образи, що мають форму більш-менш певну: ті 
чи інші кольори, лінії, вектори, напруги і дисперсії, рухомі співзвуч-
но ритму або мелодії, або залишаються нерухомими» [601, с. 215], 
як це відбулося з В. Кандинським під час прослуховування вагне-
рівського «Лоенгріна» у Великому театрі: «Скрипки, глибокі баси і 
перш за все духові інструменти втілювали в моєму сприйнятті всю 
силу передвечірньої години, подумки я бачив всі мої фарби, вони 
стояли у мене перед очима. Скажені, майже божевільні лінії малю-
валися переді мною. Я не наважувався тільки сказати собі, що Ваг-
нер музично написав «мій час»» [350, с. 273]. Тема «бачення музики» 
отримала надзвичайно плідний розвиток у ХХ столітті (від знаме-
нитого «Прометея» О. Скрябіна, творів Ф. Шрекера до найсучасні-
ших опусів) 122, вивівши здавна відчутні візуальні параметри звуку на 
новий рівень смислу.

Жестово- пластичні аналогії музики висловлюються у відомій 
праці Ж. д’Удіна «… сама здатність до ізохронічного відтворення 
… звуків…, тобто музично- ритмічна здатність повинна була бути  

121 Власне, «музика для ока» (як  і «поезія для ока») починає розвиватися вже  
у ХХ столітті, з розквітом особливих типів та індивідуалізованих форм просторової орга-
нізації музики (їх розквіт припадає вже на роки після Другої світової війни і до сьогоден-
ня) – як наприклад, у «Варіаціях для фортепіано» А. Веберна. Поряд з винаходом оригі-
нальних нотних знаків і принципів записи музики, композитори працюють в особливому 
жанрі нотографіки, створюючи беззвучні твори, де «візуальний вигляд вже є виконання» 
(Кейдж); опуси з найрізноманітнішими візуальними символами, схемами і побудовами, 
які претендують на те, щоб бути «графічними образами музики». У них «партитура стала 
сприйматися як автономний самодостатній художній образ». Усе це розсунуло межі ви-
конавської інтерпретації, вмикаючи» виконавське око» [670, с. 13].

122 Одним з перших буквально (переведенням звук у колір) «побачив» музику Луї Бер-
тран Кастель (1688–1757), створивши «зоровий» або «кольоровий клавір». Його ідеї роз-
вивали А. Рімінгтон і Б. Бішоп зі своїми «світловими органами».



118

Черноіваненко А. Д.
Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології

придбана в порядку м’язових відчуттів, перевірених просторо-
вим виміром… Якщо відомі музичні прояви, відомі звукові знаки 
здатні викликати жести в слухачів, або у виконавців, то це тому, 
що знаки ці самі зародилися під впливом аналогічних жестів, ви-
конаних композитором, або присутніх в розумі його» 123 [274, с. 66]. 
Звичайно, вказані процеси наочніше відбиваються в музично- 
інструментальному втіленні. Ж. д’Удіну наслідують Р. Біттнер (вва-
жав, що музика – це безмовний жест, який пішов у звук) і П. Кай-
ві (виявляє подібність основних характеристик музичної тканини 
з емоційними жестами) [219, с.  9]. Е. Курт в «Основах лінеарного 
контрапункту» (московське видання 1931 року [435]) розглядає звук 
як складне явище, що породжується психічною енергією людської 
свідомості: «для його розуміння потрібно глибше заглянути в нас 
самих», тобто стверджує, що психічна енергія народжує потужний 
посил до переходу уявної кінетичної енергії в реальні форми руху, 
що втілюється в «розгойдуванні» окремого тону і у формуванні 
мелодійної «лінії» як «сукупності якоїсь фази руху» 124 [435, с.  55].  
В. Медушевский доводить, що рух «енергетичних» потоків інтона-
ції об’єднує тілесно- моторний рух, який «вспівує» або «втанцьовує»  
у звук смисл [540] (у такому «енергетичному» інтонаційному потоці 
бере участь не тільки музичний звук, інтонаційними стають мело-
дії, акорди, тонально- функціональні та фактурні структури твору).  
К. Леві- Строс обгрунтовує пряму залежність між пластикою люди-
ни і характером його мислення [446], а Ю. Лотман вбачає у людській 
пластиці певний текст, за допомогою якого здійснюється процес  
комунікації [480].

У найбільш глибокій, узагальнюючій та цілісній філософській  
і культурологічній формі концепція музики, зокрема її пластично-

123 «Мистецтво і жест» Ж. д’Удіна – одна з перших фундаментальніших праць з об-
грунтування теорії пластичного, як основи людських відчуттів. Спираючись на роботи Ле 
Дантека, Далькроза, досвід А. Дункан, М. Нордау, Ж. д’Удін зводить свою жестову теорію 
походження музики до танцю – матеріалістичного бачення жесту (і, відповідно, музично-
го звуку). Єдність жесту і дотику, за його концепцією, формує пластичні підстави худож-
ньої творчості, яка розуміється ним як вираз емоцій за допомогою тілесних рухів [274].

124 Становлення Курт визначає як ритмоване чергування напруги та розрядження, до-
сягання і змін «мелодійних вершин» з наочно- графічним відображенням у нотопису.
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го характеру, сформульована А. Лосєвим у його роботі «Музика 
як предмет логіки» [..]. Використовуючи метод феноменологічної 
редукції, О. Лосєв підіймається до онтологізації звукової якості 125, 
аналізуючи сутність музики на основі трьох античних філософ-
ських понять: меон, ейдос, гіле – де «вічне перетікання» меону 
(хаотично- текуча, неоформлена, мінлива, нестійка, безструктурна 
якість) та ейдосу (структуруюче начало, висхідне до чисел) фор-
мує в музиці її третю сутнісну якість – гілетичність, тобто суціль-
не і безперервне становлення- мінливість. Проголошена філосо-
фом теза про «ейдетичну виліпленість», з одного боку, і смислову 
плинність, рухливість музики, з іншого, тобто втілення цілісності 
буття і небуття, тотожність логічного і нелогічного – відображає 
«процеси докатегоріального, внутрішньокатегоріального і постка-
тегоріального становлення, прихованого від догматичних теорій» 
[8, с. 90]. Ці слова ніби написані спеціально про сутність музичного  
інструменталізму – з його іманентним поєднанням матеріально- 
речового/ідеаційно- невербального, з відчутною наочністю звукопо-
дання, звуковираження. Лосєв ніби «замикає «чарівне коло» ходи 
філософії…, здіймається над великими попередниками і формулює 
власне, оригінальне розуміння світобудови, що походить від давньо-
грецької культури». Таким чином, виявляється ключова ідея Лосєва: 
«… музика – трепетна, така, що коливається, вислизає – має безу-
мовний онтологічний статус нерозривної єдності буття і небуття» 
[8, с. 90–91], тобто є ключем до розуміння Всесвіту, інобуття, суціль-
ного і безперервного логічного становлення, невизначеного і нероз-
різненого людиною. Музика – «самопротиборство суб’єктно-об’єк-
тної єдності» [472, с.  243], «розпорошення ейдосу», «суцільний 
приріст нескінченно малих змін», який в математиці осмислюється 
в диференціальному обчисленні, вказує на безперервну змінність 

125 Своєрідна онтологічна гіпотеза звукової стихії була відтворена у ХVII столітті –  
у добу ствердження автономії інструментальної музики – Якобом Беме. У його ма-
нускрипті «Aurora, або Ранкова зоря у сходженні» шостий з семи духів природи має 
назву «звук», який «народжує дзвінкість і радість, і є джерелом, що пронизує усіх духів»  
[72, с. 255]. Від звуку беруть свій початок колір (матеріальне) і краса (емоційно- душевне), 
а також «небесне царство радості» (духовне). Фактично Беме проголошував системоу-
творюючу функцію звуку, його входження до основних структур світобудови, невід’єм-
ність від духовних і матеріальних процесів.
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речей [472]. У той же час динамічна рівновага в музиці досягаєть-
ся за рахунок «життя чисел» – такто- метрична організація мелодії, 
симетрія, стрій і т. п. (сюди можна сміливо додати «обчислення» ма-
теріалізованої інструментальної органології). Число (визначеність, 
стійкість, однозначність) вказують на вкоріненість музики і в сфері 
дискретного буття (що, на наш погляд, буквально відтворюють та-
кож гаснуче і народжуване новою виконавською атакою звучання 
струн, зміна напряму руху смичка або медіатора струнних, баянно- 
акордеонного міху; клавіатурний та ладково- грифовий розподіл ді-
атонічних або темперованих тонів- півтонів; окремі клавіатури ор-
гану та баяна- акордеона). Ця тонка грань, на якій балансує музика, 
невловима і незбагненна, на думку О. Лосєва, навіть для філософії, 
недаремно філософи, «вичерпавши», на думку В. Холопової, власні 
ідейні джерела до кінця ХІХ століття, звертаються для їх пошуків 
до музичної творчості [846] (як і інші види мистецтв); недаремно і 
Перро з міста Кальва – один з героїв роману Г. Гессе «Гра в бісер» 
– використовував на своїх заняттях з музики (яка взагалі постає 
«точкою відліку» у романі 126) вигаданий ним прилад (інструмент!) 
зі скляними намистинами, який після удосконалення сприяв ство-
ренню унікальної мови, заснованої на різних комбінаціях намистин, 
з допомогою яких можна нескінченно зіставляти різні смисли і ка-

тегорії [209]. Чим не музичний інструмент і звуки (тони), які можна 
на ньому видобувати, формуючи (невербальні) смисли? Адже «пра-
вила, мова знаків і граматика Гри» кастальців представляють собою 
«певний різновид високорозвиненої таємної мови, в якій беруть 
участь різні науки і мистецтва, але перш за все математика і музи-

126 Цікавим з цього приводу є спостереження О. Елькан про закономірність наведен-
ня музичних прикладів і асоціацій там, де мова йде про саму Грі в бісер. Іншої базової 
складової Ігри – математики – Гессе лише дуже поверхово торкається, знову ж в парі з 
музикою; про музику ж пише постійно і дуже детально. «І як, кажучи про Гру, Гессе чи 
не в половині випадків (якщо не більше) згадує музику, так і, кажучи в цьому романі про 
музику, чи не в половині випадків (якщо не більше) він згадує Баха. Досить назвати число 
повторень цього імені в романі – 24 рази! ..» [946, с. 72] і більшою мірою спирається на 
інструментальні твори композитора: передусім, органної Токати і фуги ре мінор; «симфо-
нія лісу» в «Індійському життєописі», Кнехт грає мелодії на флейті для Тіто, «швидкість 
пальців», яка не повинна заступати «Служінню», «хто не володіє як слід жодним інстру-
ментом, той нехай мовчить про музику» [209, с. 89–90], Ферромонте досліджує історію 
стилів музики для лютні в XVI столітті і т. п.



121

Розділ 2. 

Історичні передумови музично-інструментального мистецтва: від звуку до інструменталізму

ка, і який здатний висловити і співвіднести зміст і висновки мало 
не всіх наук <…>. усією цією величезною масою духовних ціннос-
тей умілець Гри грає як органіст на органі (курсив наш – А. Ч.)…» 
[209, с .10–11]. Але, на відміну від гри у бісер, музичний інструмент, 
надаючи можливість утворення невербальних смислів, не відрива-
ється від реального людського життя, а «виростає» з нього (наслі-
дуючи або приховуючи «голоси» природи і людини), певним чином 
формує його реалії, або хоча б постає неодмінним і незамінним 
чинником найважливіших сфер людського життя (ритуаліка, до-
звілля, праця, особистісні етапи життя) і, звичайно, «підказує» лю-
дині форми «утворення смислу» (наприклад, заставлення регістрів 
та інструментів, фактурних, динамічних та артикуляційних засобів, 
форм інтонаційно- клавіатурного, інтонаційно- грифового руху – їх 
наочний взаємообмін, взаємовплив та взаємопроростання).

Онтологічний підхід О. Лосєва до звуків, принципів їх чергуван-
ня, коливання, метро- ритмічної та ладової організації, без сумні-
ву, наближає до певного розуміння зазначених вище проблем. Яке 
місце у цій філософській узагальненості може належати музичному 
інструменталізму? На наш погляд – музично- інструментальне мис-
тецтво, з його первинно- виконавською природою, найбільш наочно, 
відчутно 127 і, одночасно, узагальнено- невербально відтворює «чет-
верте» (за  О. Лосєвим), «речово- смислове» начало («матеріально- 
смислове наповнення») музичного твору або музичної форми – «ре-
ального факту, «того, що сталося», в сфері вираження, що призво-
дить до фактичного здійснення всіх попередніх категорій (зовніш-
нього і внутрішнього шарів та цілісного смислу), до реального і ре-
чового їх втілення, тобто до виконання, включаючи використання 
інструментів, техніку і внутрішній зміст гри та ін.» [472, с. 355–356].

Отже, явища і поняття пластичності, тілесно- моторного руху 
щільно пов’язані з феноменом звуку взагалі, музичного, зокрема,  
і є невід’ємними – від природи музичного інструменталізму. Анало-
гії між музикою і жесто- пластикою споглядаються також через мову. 
Так, А. Рітмюллер провів аналіз музично- естетичної термінології,  
в результаті чого він виявив генетичну спорідненість між музичним 

127 Нагадаємо, що давньогрецькі мислителі спиралися на практику гри на кіфарі.
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змістом і виразністю жестів. Є. Синцов пропонує концепцію плас-
тичного, в світлі якої він розглядає звук як певний мисле-жест [722].

Звичайно, вказані необхідні якості просторової локалізації звук 
мав набути задовго до свого омузикалення, семантизації, власне  
і надавши цим «опредметненням» необхідних (але не єдиних) умов 
виникнення музичної – «організованої» і семантизованої звуко-
вої діяльності, коли предметність звуку набула психологічних ха-
рактеристик [577, с.  21] (остаточно така психологізація звучного 
простору визначилася саме за часів емансипації музичного ін-
струменталізму у добу бароко). Весь же процес «опредметнення» 
звуку (з  подальшою його організацією в музичні інтонаційні та 
часові смислові структури), тобто усвідомлення звуку як матеріа-
лу обійняв довжелезний шлях формування музичного та загально- 
образного мислення, зокрема й мислення «поза дискурсів і слів», 
«мусичного мислення» [797, с. 6]. Дуже поступово «з найдавніших 
синкретичних виробничо- магічних комплексів визріває і музичний 
інструментарій. Відбувається становлення нової якості, осмислення 
значущості звукових комплексів як таких, а в подальшому, і «народ-
ження і усвідомлення специфічної ролі власне музики»» [532, с. 136]  
(І. Мациєвський, як і автор даного дослідження, перебуває на по-
зиції паралельного – інструментально- вокального – генезису музи-
ки). Отже музичні інструменти відпочатку, об’єктивно опиняються  
в полі необхідного для омузикалення опредметнення звуку.

Первісний процес «опредметнення» звуку базувався на по-
всякденній перцептивно- слуховій, орієнтовно- пристосувальній 
діяльності (полювання, захист, вироблення знарядь, орієнтуван-
ня у просторі, сигнально- комунікативні дії тощо), а також міг бути 
пов’язаним з «різними формами навмисного приховування тембру 
людського голосу за допомогою його маскування інструментальни-
ми тембрами… (інтонаційні «табу»)» [49, с. 220] у святах, ритуа-

лах, відпочинку (дозвіллі), тобто на етапах формування та розвитку 
певних рефлексуючих (початкових психологічних) дій. Таке прихо-
вування, на думку Б. Асафьєва, «довго затримувало процес свідо-
мості і оволодіння наявним в людському організмі чуйним живим 
інструментом (голос і його вокалізація) і довгий час перешкоджало 
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протилежній тенденції: можливо, ще більш споконвічному проце-
су олюднення інструментальних тембрів. Тому-то первісне музич-
не мистецтво залишалося так довго замкнутим в межах темброво- 
ударних інтонацій, що диктуються позамузичними, «німими» сти-
мулами (крок, жест, міміка, танець)» [49, с. 220]. Але слід відзначити, 
що між ударами барабанів, наприклад, і звуками, які людина може 
здійснити без спеціально виготовленого знаряддя, дослідники зна-
ходять певну функціональну спорідненість, наприклад – оплески  
(С. Джугаеці, Вірменія  XVII ст.) [532, с.  20], «земляні» барабани, 
удари у долоні (на  Сході для останніх навіть народився спеціаль-
ний термін «каф» [там само], за аналогією з дафом (бубном) 128, зву-
чання кафа прирівнювалося до звучання ударних інструментів). 
Таджиксько- персидський філософ і теоретик музики ХV століття 
Абд-ар- Рахман Джамі, узагальнюючи напрацювання своїх східних 
знаменитих попередників – Аль- Фарабі, Ібн Сіни, Сафі-ад- Діна 
Урмаві, Абд аль- Кадира Марагі, називає такі удари «рахунковими 
одиницями» музичного твору [258]. Але на Сході різноманітність 
матеріалу здобувалася саме шляхом ритмічного розвитку. Ритмічні 
засоби посідали, таким чином, місце важливого чинника виразово-
сті і впливу. В європейському розкладі функції та ролі інструментів 
у становленні цілого розподілялися іншим чином (лади, інтерваліка, 
тривале панування струнних щипкових та ін.), але саме інструмен-
тальна музика прийняла на себе опрацювання музичної (танцюваль-
ної, передусім) ритміки і тому, багато в чому, музичного структу-
рування вже за часів Середньовіччя – як чисто музичних засобів 
виразового впливу. Негативне забарвлення первісного ударного  

128 У країнах Середньої Азії ритму завжди віддавалася перевага, як в музичній прак-
тиці, так і в наукових трактатах, перший розділ яких звичайно був присвячений ладам та 
інтервалам, другий – обов’язково ритму. Відносна недосконалість та консервативність 
самого інструментарію на Сході, переважаюче одноголосся з монодійною тенденцією 
унісону вокальної партії з інструментальним супроводом, простота гармонії, чільна роль  
і суворе дотримання текстів, яким завжди віддавалася перевага, коли мелодія виконувала 
функцію розспівуваного способу передачі вербального смислу («це була якась художня 
мова, де віршовані метри вироблялися не в процесі читання, як в Європі, а в процесі 
виспівування віршів» [176, с. 231]) – усе це створювало значущість ритмічного параметра 
у розвитку музичного матеріалу. Очевидно тому саме в Середній Азії вже в IX столітті 
вчення про ритм набуло ретельного теоретичного опрацювання, тоді як європейські до-
слідники на цю категорію музики звернули увагу лише в XII–XIII століттях.
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«консерватизму» у Асафьєва співвідноситься з двома протиборчи-
ми тенденціями взаємовідносин інструментальної музики з вокаль-
ною: вокально- і інструментально- центристськими в науці старо-
давнього світу, Середньовіччя і Відродження.

Тож «вокалізація», на наш погляд, була у первісні часи «спля-
чою» у самому світовідчутті людини, яка виборює кожну хвилину 
свого життя у дикої природи і примітивно (хибно) уявляє світогляд-
ну вертикаль та власний внутрішньо- психологічний простір. Про-
цес «олюднення людини» первісних часів дослідники пов’язують, 
зокрема, з емоційним переживанням, висловленим за допомогою 

організованої звукової матерії. А. Торопова називає його «інтоно-
ваним переживанням», згадуючи вислів М. Мамардашвілі про те, 
що людина почалася з плачу за померлим [313, с. 290] як первинним 
актом «членороздільності буття» [185, с.  24], тобто «виділенням 
членороздільним інтонуванням значущих переживань із суцільно-
го буттєвого потоку» [797, с.  43]. А. Арсеньєв доводить, що необ-
хідними складовими процесу антропогенезу на фазі народження 
рефлексії виявляються феномени значення, знаку, смислу і символу  

[46, с. 252]. Саме вони утворюють умови і чинники розвитку люд-
ської природи у напрямку до надприродного, до своєрідної «точки 
людяності», що, на думку А. Торопової є тією «психологічною оди-
ницею, яку С. Л. Рубінштейн та Б.М. Теплов називали переживан-
ням», а сама дослідниця вважає «найбільш ємною і цілісною «мо-
надою», тобто одиницею, що обумовлює феномен інтонування», 
бо «інтонування переживання як перша стадія рефлексивного акту  
в членороздільному інтонуванні знаку як би переводить людський 
дух зі сфери несвідомого єства до культури того ж «єства», безпосе-
реднє нерозрізнене почуття- емоцію – в «інтелігенцію» тієї ж емоції. 
Тобто інтоноване переживання є вже актом переходу з тваринного 
позасвідомого до людського несвідомого осмислення того, що про-
живається» [797, с. 43]. В первісній скоріше сигнальній, ніж мовній, 
свідомості пізнання світу і себе відбувається перманентне мовотво-
ріння «через власні символічні побудови про світ в безперервному 
акті міфотворчості» [797, с. 52]. На цьому етапі виникає певний об-
раз звуку, зсунутий до сфери свідомості (Т. Гордєєва називає його 
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«внутрішнім образом» звуку), який має свої кордони «розшифру-
вання». Тут «утворюється зазор між недовтіленою внутрішньою 
формою і її можливими розташуваннями», що «знову і знову спо-
нукає до пошуку способів «захоплення» наданого звучання, «оволо-
діння» ним. В результаті цього процесу реальне звучання все більш 
наближається до ідеальної форми, обмежуючи варіанти розташу-
вання, все більш як би «олюднюючи», «окультурюючи» звуковий 
простір» [219, с. 87]. В результаті першоджерелом такого звучання 
«стає вже не чуттєве, а ідеально- мислиме» [там само].

Ще не створені зі спеціальною організовано- звуковою метою 
знаряддя (інструменти), але використані навколишні предмети  
і примітивні виготовлені знаряддя, здатні здійснювати звуко-
ві сигнали або наслідування в руках людини, без сумніву, зробили 
свій внесок у формування рефлексивних і комунікативних актів –  
вони посилювали і розширювали можливості емоційного вияв-
лення, збільшуючи «цілеспрямованість і ефективність емоційно-
го вираження. Вираз почуття за допомогою музичних інструмен-
тів – вже не миттєвий вибух, але завжди мистецтво» [532, с. 128]. 
Але найважливіше – інструментальні звучання народжували 
широкий «контингент слухачів» вже у сигнальному звуковому 
форматі (звук-сигнал перетворювався на звук-знак) і створюва-
ли передумови узагальнюючо- звукового мислення з відповідним 
«контингентом посвячених» у сприйнятті звукової символіки.  
В останньому пророщувалися паростки естетичного начала в мис-
тецтві звуків. Такі сигнальні поєднання- співставлення різних зву-
ків, які вже на побутово- функціональному рівні «закликів» «ви-
магали точних звуковідстаней і точного їх інтонування», що сут-
тєво вплинуло на «утворення «інтерваліки» як явища культури»  
(Б. Асафьєв [49, с. 240]). Тривалий шлях від сигнальної практики до 
«вироблення дисципліни інтервалів музичного мистецтва (вчення 
про звуки, що співвідносяться в системах трихордів, тетрахордів, 
октав і утворюють лад) відбувався через закріплення інтервалів  
в музиці – «як носій якогось емоційно- смислового тонусу, як сфор-
мованої, закріпленої інтонації, як вокальна або інструментальна  
експресія, як відображений в даному постійному звуковідношенні 
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резонанс відчуттів» [49, с. 240]. «Інструментальна експресія» у цьому 
процесі, на наш погляд, цілком могла формуватися і розвиватися па-
ралельно з вокально- голосовою. Більш того, зручність та органічні 
параметри розташування пальців на корпусі аерофонів 129 або грифі 
струнних могли самі визначати інтервально-(три-)тетрахордні спів-
відношення, які б на вторинному рівні засвоювалися вже вокальною 
голосовою практикою. У будь-якому разі усвідомлювалися окремі 
закономірності співвідношень неоднакових звуків (також ритмічні 
і тембральні співвідношення), тобто освоювались первинні музичні 
засоби. Принаймні комбінація трубок різного розміру, розташова-
них у порядку зростання у багатостовбурній флейті – сирина, си-
ринкс (вже в античності вона отримала назву флейта Пана) свідчить 
про знання залежності висоти тону від довжини трубки і передумо-
ви для утворення звукоряду. Інший принцип залежності відтворе-
ний у одностовбурних аерофонах з отворами, де висота є похідною 
від довжини повітряного стовбуру – а це вже певне узагальнення. 
І якщо лише фрагментарно можна відтворити картину «музичної 
практики» первісної доби, то зрозумілі певні тенденції цієї почат-
кової стадії виникнення музичного інструменталізму. Окрім вка-
заних звукових інтенцій, можна стверджувати на знаходження ос-
новних принципів звуковидобування, які вказують на належність 
відомих у сьогоденні класів музичного інструментарію – простіших 
взірців ідіофонів (глиняні, дерев’яні, кістяні скребки терки, тріскач-
ки, брязкальця), мембрафонів (кам’яні гонги; глиняні, дерев’яні,  
керамічні барабани), аерофонів (лабіальних – флейти, дудки, тро-
стевих – язичкових типу авлосу, окариноподібних – свистки, мунд-
штучних – ріжки, бронзові лури у бронзовому столітті), хордофонів 
(щипкових), за класифікацією Хорнбостеля/Закса.

Відомо, що і тварини здатні виявляти через звук певні емоційні 
реакції, але вони не можуть виготовляти інструменти, їх афектив-
ні звукові сигнали не перетворюються на мистецтво у його катар-
тичній спрямованості 130, звуки тварин не можуть бути багатоцільо-

129 Про таку практику виготовлення інструментів повідомляє І. Мациєвський  
[532, с. 133].

130 О. Мессіан вважав спів деяких птахів мистецтвом.
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вими, символозначущими, семантично оформленими, ієрархічно 
структурованими 131 і, звичайно, духовно спрямованими. Самі по 
собі і людські психоемоційні звукові прояви почуттів і у людини 
залишаться просто криками або штучно- інструментальними звука-
ми. Лише «структурно оформивши під впливом системи націлених, 
контрольованих сигналів (що йдуть від розвинених в процесі праці 
«життєвих шумів»), поступово стабілізуючись до перетворення на 
символ і знак, завдяки чому безпосереднє вираження емоції змі-
нюється висловлюванням про почуття (курсив наш – А. Ч.), – ке-
ровані звуковираження цього роду стають матеріалом мистецтва»  
[532, с. 128]. У такій ситуації виготовлення і використання спеці-

ального знаряддя – показовий етап, який свідчить про важливість, 
незвичайність, акцентуацію, новаційність, знаково- символічну 
спрямованість звуковираження.

Вслід за І. Мациєвським, ми вважаємо, що інструменталізм на-
родився у чуттєво- смисловому полі трудової 132 діяльності, але не 
будь-якої, а такої, що надає можливості (і необхідності) досягнен-
ня мети через порівняння, швидкість реакцій, пошук ефективнос-
ті – певних узагальнень досвіду: мова йде про найдавнішу, первіс-
ну діяльність-»професію» – полювання, де потрібно приховувати 
людські голоси і, одночасно, сповіщати посвяченому партнерові, 
можливо на далекій відстані, певні сигнали для організації суміс-
них дій 133. Генетично спорідненою діяльністю стало пастушество, де 
з’являються нові, сприятливі для розвитку інструменталізму, мож-
ливості – «вільні руки» і «вільний час» (у догляданні як трудовому 
процесі) для споглядання (чуттєво- мислительного, зокрема, образів 
природи і хоча б початкового – внутрішнього себе, внутрішнього Я),  

131 Втім, І. Мациєвський, ґрунтуючись на дослідженнях звукозаписів явищ приро-
ди (т. з. «фізичної музики» – вітер, водні стихії, вулкани, хімічні реакції тощо) та фауни  
(т. з. «біологічна музика – звуки птахів і тварин) П. Секьо, стверджує, що досліджувані 
явища виявляють «відомі людській звукотворчості ладові, ритмічні структури, форми 
періодизації і т. д.» [532, с. 121].

132 Звичайно, інструменти використовувались у магічних, поховальних, мисливських 
і військових обрядах, але в тут їх роль була скоріше сигнально- функціональною, неесте-
тичною, хоча і тут певним чином, підспудно, закріплювалися знаки- образи.

133 З яких у майбутньому виростають і військові сигнали [532, с. 140].
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виготовлення музичних інструментів 134 і, навіть, вдосконалення 
виконавської майстерності. У цьому діяльнісному полі практично 
(у  виконавсько- технологічному, звуковому і мисленнєво, чуттєво) 
«кувалися і такі специфічні риси інструменталізму, як потужне чо-
ловіче начало, темброве протиставлення людського голосу, узагаль-
неність, кодування повідомлення для кола втаємничених, тенденція 
до індивідуальної творчості, елітарність» [532, с. 140].

Подальша потреба людини у ліричному або славильному зву-
ковиявленні і виникає з розвитком душевно- духовних настанов 
людства, з появою «власного часу» або очікувально- споглядальних 
(відносно неактивних) етапів трудової діяльності (як, наприклад,  
у пастухів) – з відповідним виконанням звукових структур «для 
себе» [532, с. 47] і ритуальних дій, потребуючих відмінних від по-
бутових звукових втілень. Так і кристалізація естетичної функції 
музики – це результат досить пізнього етапу її розвитку. Характер-
но, що навіть в одній традиційній національній культурі, одночасно, 
але в різних жанрах, можна споглядати неоднакові співвідношення 
естетичного і прикладного, лікувального і духовного тощо. Ступінь 
духовності, емоційної значущості, переконливості твору («твору»)  
в ряді традиційних культур має позаестетичний характер (напри-
клад, магічна наповненість може визначати більше, ніж власне  
художня).

Щодо вказаного вище первісного усвідомлення звуку як мате-

ріалу для осмисленого структуротворення, така ситуація могла ви-
никнути тільки за умов нагальної соціально- комунікативної (ще не 
естетичної і не духовної) потреби передачі інформації, створюваної 
зі звуків. На таку первісну інформаційну потребу «щось створюва-
ти зі звуків» вказує й М. Арановський: «Цим «щось» був, по-пер-
ше, організований звуковий сигнал 135, для якого використовувався  

134 Недаремно, найдавнішими із знайдених є інструменти з кісток, рогів тварин, мож-
ливо, і як магічно обумовлених у зверненні до духів цих тварин, стада в цілому, знову не 
«своїм» людським голосом (як і до тварин немає потреби звертатися людською мовою). 
Також засвідчено, що найархаїчніші шари музично- інструментальних культур притаман-
ні скотарським типам населення, на відміну від землеробських, де «прояви інструмента-
лізму (взагалі більш рідкісні) виявляються, перш за все, серед пастухів» [532, с. 140].

135 Звук – завжди сигнал, але не завжди знак. Функція звуку – представляти візуально 
реальність, яку ми не бачимо, і робить його майже універсальним матеріалом для числен-
них природних і штучних знакових систе.
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спеціальний (нехай примітивний) інструмент, і по-друге, музика» 
[37, с.  252]. Тобто дослідник навіть у цих первісних примітивних 
формах виявляє музично- художні, музично- духовні перспективи 
чисто інструментального висловлювання, належність спеціального 
знаряддя для відповідної звукової організації. М. Арановський вва-
жає, що на ранніх етапах розвитку музики комунікативна і музична 
діяльності утворювали синкретичне ціле, наводячи в якості при-
кладу інструментальний супровід ритуальних африканських тан-
ців, який носив характер подачі сигналів танцюристам [там само]. 
І. Земцовський підкреслює соціально- комунікативну природу і роз-
винутого музичного інтонування: «Сутність інтонування як виду 
людського мислення – єдність (збіг) «музичного» і «соціального» 
(беру останнє широко, з включенням культурних, етноісторичних, 
психічних чинників), бо інтонування завжди змістовно (це входить 
в його атрибуцію), а зміст завжди конкретний (тобто «соціальний», 
«етнічний», «функціональний» і т. п.). Тим самим інтонування не-
минуче несе інформацію не тільки про музичне, а й про злите з ним 
«соціальне», але – своїми, чисто музичними засобами» [303, с. 97]. 
А. Сохор вказував, що логіку музичного розвитку «не можна одно-
значно вивести з об’єктивних законів (акустичних, фізіологічних, 
психологічних, соціальних), при наявності об’єктивної основи вона 
інтерсуб’ективна, тобто визначається діяльністю і стосунками бага-
тьох суб’єктів» [761, с. 74]. А передумова розвитку таких міжсуб’єк-
тних відносин вбачається у розвитку окремої людини як особи-
стості, «можна сказати, розвиток особистості окремої людини  
в системі відносин музичного мистецтва «забезпечує» еволюційний 
розвиток музики», зокрема й її саморозвиток [383]. Ця остання по-
зиція особливо важлива для нашого дослідження. Адже здатності 
до вказаного саморозвитку набуло не тільки музичне мистецтво 
як система в цілому, а й його підсистема – інструментальне мис-
тецтво. Велику роль тут відіграли особливі семіотична і семантич-
на властивості музики як звукового мистецтва щодо створення  
універсальної мови.

І у первісних формах, і у подальшому саме «інструментарій ви-
значає звукове поле інструментальної музики, але і сам відображає 
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певний етап її розвитку» [532, с. 37]. І. Мациєвський вказує, що на-
віть у ХХ столітті в деяких селах на берегах Волхова ««конкурсни-
ми» при визначенні музичної майстерності пастуха не є віртуозні 
інтерпретації пісень, програмна музика (якими вони та той час вже 
знамениті – А.Ч.), а сигнальні та охоронно- магічні наспіви, коли 
«слухаєш і віриш: пастух надійний»», наприклад, «згінні» награші 
[532, с.  37], важливі у цьому виді трудової діяльності. Сигнальні 
інструментально- звукові (іноді використовувалися й голосові сиг-
нали) структури розраховані на обізнаного, посвяченого слухача, 
що перетворює їх на «музичні висловлювання, засновані на домов-
леності про те, що вони повинні позначати» [654, с. 65] (звук-знак – 
«розшифрований» сигнал. Такі наспіви- сигнали стають «знаковими 
носіями» [там само], здійснюючи обмін необхідною інформацією  
у «організованих» звукових (прагматично- комунікативних та зву-
кообразних) формах на основі своєрідної угоди щодо семантичних 
позамузичних ознак тих чи інших награшів. Утворення такого роду 
«позавербальної трансляційної системи зумовило її поширення  
і за межами власне трудового досвіду. Знаковістю, символікою тих 
чи інших інтонаційних оборотів, ритмічних, композиційних форм 
відзначені і жанри, де сліди колишньої трудової музики простежу-
ються і зовсім далекі від неї» [532, с.  49]. М. Арановський вказує, 
що звуки- сигнали, будучи позбавленими предметно- інформативної 
функції, викликають сильніший емоційний фон, що відбувається за 
умов «відсутності точної інформації» [715]. Відповідно посилюється 
емоційний вплив «сонорної» якості звуку, його темброві, висотно- 
інтонаційні, часові характеристики. Тобто, «пристосувальна функ-
ція слуху може сприяти також придбанню досвіду асоціативного 
зв’язку між емоціями, ситуаціями і якостями звуків» [37, с. 255].

Співвідношення аналітичного і протоінтонаційного начал 136, 
тобто, «диференціація у людській діяльності моментів стихійно- 
інтуїтивних і планомірно- раціональних, а відповідно право- і лі-
вопівкульних полюсів у культурі розпочалося у глибокій давнині. 
Вивчення верхньопалеолітичних черепів виявляє функціональну 

136 Докладно цю проблему досліджує В. Медушевський [539].
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поляризацію півкуль. До кінця епохи мезоліту вона отримує від-
биття у мові… тут утворюються два розуміння творчості. Перше  
з них – усвідомлення акта творіння як випускання, прориву, виходу 
назовні, як розколювання, відривання. Друга смислова низка пов’я-
зана з тільки що відкритим гончарним ремеслом, ліпниною. Вона 
включає такі значення як ліпити, установлювати, споруджувати, 
формувати» [540]. Слід вказати, що обидва зазначені розуміння як 
можна найкраще вписуються і у народження майбутніх музичних 
інструментів. «Випускання назовні» звуку з допомогою первісних 
ударних і духових певним чином втілювало процес «розколюван-
ня» з людиною: звук видобувався нею (і  без неї це було б немож-
ливим, недаремно і сьогодні у розумінні сутності музичного мисте-
цтва постає людина, особистість), але у не голосовому втіленні ніби 
відривався від неї, стаючи її Іншим. А вказані вимоги гончарного 
ремесла щодо «особливо чуйного планування операцій і викори-
стання попередніх навичок» – це буквальна характеристика май-
бутньої музично- інструментальної специфіки (фольклорного про-
фесіоналізму інструменталістів на відміну від вокалістів 137). В. Ме-
душевський вказує, що у найдавнішій «планомірності» знаходяться 
«витоки раціональної культури, яка породила, зокрема, і в музиці, 
структурно- аналітичну організацію» [540], а, на думку А. Богомо-
лова, «будь-яка первинна раціоналізація стосується в першу чергу 
звукового матеріалу… її можна трактувати як закріплення в куль-
турній традиції якогось мінімального набору інтонаційних кроків 
(фіксованих, як правило, в налаштуванні музичних інструментів – 
курсив наш – А.Ч.), визначених норм ритмування, а також варіантів  

137 Якщо спів передбачає безпосередню міметичну дію голосом, який «завжди  
з тобою», хоча, безумовно, потребує і майстерності, то інструментальна гра, навіть  
у її первісно- початковому, примітивному форматі все ж вимагає більшої пристосовано-
сті і досвіду у звуковидобуванні «поза власного тіла», а також наявності хоча б і примі-
тивного інструментарію, який має бути попередньо виготовленим з певною фантазією  
і «чуйним плануванням» (наприклад, основного тону як звукового ідеалу, отворів на  
сопілках з відповідними геометричними співвідношеннями, що, у свою чергу, вплинуло 
на ладові структури тощо) [532, с. 133], хоча, звичайно, першим звуковим інструментам  
з «правильною і сталою формою, передували грубі безформні вироби» [626, с. 47], а перші 
спроби розподілу отворів у аерофонів і струн у хордофонів були, як вважає Л. Ляндра, 
досить випадковими [434, с. 222], тобто програмування свідомістю ладу, наприклад, ще 
не відбувалося.
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завершення звучної побудови» [87, с.  63]. На підтвердження цієї 
думки Богомолов наводить висновки М. Вебера щодо раціональних 
і соціологічних підстав музики: «переважна більшість інтервалів  
в первісній музиці, яка супроводжується інструментами, хоча, може 
бути, не знає навіть і октави, … все ж раціональні» [131, с.  491]. 
Далі Вебер зауважує: «необхідно всіляко остерігатися уявляти 
собі первісну музику як хаос, де панують беззаконня і свавілля»  
[там само, с. 488]. Отже музика не може існувати поза «раціоналі-
зованого звучного поля». Відбувається така раціоналізація за гар-
монічним або мелодійним принципами (останній поруч з числовою 
основою допускає також ірраціональну 138). Не менш давніми висту-
пають і витоки імпровізаційного мислення (зокрема й на інстру-
менті), де могли використовуватися й ірраціональні начала, адже 
первісні полювання або захист вимагали мобільності мислення і дії 
(які необхідні і при інструментальній грі). Таким чином, хай і в дуже 
опосередкованому вигляді, первісна людина накопичувала навички, 
які у загальному сенсі використовувалися потім в інструментальній 
творчості.

Усе це сприяло формуванню уявлень про смислові зв’язки вже 
музичних звуків, маленькі паростки майбутньої семіологічної сис-
теми інструментальної музики.

Дослідження умов і співвідносин чисто комунікативної і музич-
ної діяльності на ранніх щаблях їх формування характеризується, 
на думку М. Арановського двома важливими позиціями. Дифе-
ренціюючи звук як предмет і як матеріал, дослідник вказує на його  
існування у першому випадку – «головним чином, в якості слухово-
го уявлення», у другому – призначення для творчої діяльності про-
являє дві форми звуку: «чуттєво конкретну форму слухового уяв-
лення і форму абстрактних об’єктів музичного мислення (інтервали, 
лади, звукоряди і т. п.)» [37, с. 253]. Тобто народження homo musicus 
стає можливим тільки на основі формування і функціонування  

138 Раціональної природи (числові) музичні системи, не визначаючи усієї варіантності 
музичної подієвості, можуть виступати пріоритетним надбанням окремих культур, як ан-
тична (і вслід – західноєвропейська), кітайськая тощо. Також раціоналізація музики може 
втілюватися у фіксованому ладовому діапазоні або традиційних інтонаційно- мелодійних 
і ритмічних формулах.
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вказаних абстрактних об’єктів музичного мислення. Отже, «шлях від 
звуку- предмета до звуку- матеріалу представляє собою ланцюг ста-
дій опосередкування, в ході якого кристалізуються стійкі мовні еле-
менти і формуються абстрактні системи їх породження» [там само], 
що передвіщають семантичну організацію музичної мови. І якщо 
за допомогою вербальної мови і співу зі словами можливою стає 
конкретизація висловлювання, то і чиста інструментальна (і аутоін-
струментальна – з використанням в якості «інструменту» власного 
тіла) музика грунтується насамперед на узагальнених образах 139.

Подібна тенденція узагальненого осмислення пов’язана ще 
з однією важливою властивістю звуку – його дуалістичною 

матеріально- ідеаційною природою. Недаремно, за давньоіндій-
ським трактатом Бхарати (одне з найраніших дійшовших до нас ці-
лісних філософсько- міфологічних трактувань музики 1 ст. до н. е.),  
самий наш світ утворився з «вищого звуку» (Шакті – чудодійної 
сили бога Шиви), що потенційно вміщує і матерію, зв’язуючи остан-
ню зі свідомістю, тобто духовне – з матеріальним [566, с. 37]. Отже, 
найприйнятнішим невловимим відтворенням духу на землі древні 
обирають саме звук. Дж.К. Михайлов вказує, що «феномен звуку 
став привертати до себе увагу людини вже в далекій давнині. Звук 
дійсно був дивним явищем: він створював можливості утворення 
особливо ефективної комунікативної системи, єдиної, де людський 
організм володів органами подачі і прийому інформації. Магія звуку 
відчувалася і в його «нематеріальності», в тому, що чутне не було  
в той же час видимим (але і пов’язаним з зорово- просторовими  
уявленнями – А.Ч.). Звук часом не видавав своїх джерел і був 
схильний зникати, розчинятися, йдучи «в нікуди», Це не могло не 
породити припущень про особливе, неземне походження звуку як 
явища і як засобу спілкування не тільки між людьми, скільки між 
людьми та «іншими світами» [553, с.  109]. Мабуть, саме в остан-
ній ситуації виникало і явище «приховування людського тембру»  
(Б. Асафьєв), але вже не тільки в ударно- звуковій, а й у знаковій 
тонній системі музичного інструментарію, коли інструмент міг ви-
ступати посередником між вказаними світами, таким освяченим  

139 Про це докладно пише І. Мациєвський [532, с. 90–91.
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Феургією («мистецтвом Богороблення», за П. Флоренським) зна-
ряддям [818, с.  107], яке набувало певної одухотвореності, сакра-
лізованості у порівнянні з іншими «матеріальними знаряддями 
технічної культури» [627, с.  16]. Адже, за П. Флоренським, зна-
ряддя «вибудовуються духом для себе», як і людські вибудовані  
знаряддя – «суть теж όргани нашого емпіричного душевно- тілесного 
складу» [818, с. 102]. Таким чином, у музичному інструменті- знарядді 
як спеціальному джерелі звуку – комунікативному засобі – втілю-
ється «цілісність реальності й змісту» [там само, с. 105], властива 
феургічній діяльності. Так поступово формувалася магічна сила му-
зичних інструментів (яка певним чином діє у діалозі виконавця та 
його інструмента і у сучасній виконавській практиці).

На дуалістичну природу звуку вказують з різних аспектів  
Х. Г. Еггебрехт, Е.М. Хорнбостель, Е. Курт, О. Лосєв, Е. Алексеев,  
М. Аркадьев, Б. Асафьев, Т. Гордєєва, І. Земцовський, Дж. Ми-
хайлов, Є. Назайкинський, Є. Синцов, В. Холопова, Ю. Холопов,  
Т. Чередниченко, С. Шип та ін.

Так, для Т. Чередниченко реальний звук «вкорінений в при-
родних властивостях голосу або інструменту і завдяки цьому 
має характерну виразність», а ідеальний звук – «перш за все звук  
з математично вивіреною висотної позицією, що має точне по-
ложення в звуковисотному континуумі … Саме напруга між імо-
вірним і реально чутним створює смислове багатство музики»  
[871, c. 32–35]. Є. Назайкинський виявляє дуалістичну природу звуку 
(як «матеріалу інтонації) з точки зору його естетичного сприйняття 
як нероздільної єдності «слухом- дотиком», «слухом- переживанням, 
«слух-мисленням» [577, с. 27] на основі ланцюжка асоціацій, які на-
копичуються звуком протягом всієї історії людства. Ідеальний звук 
розуміється Назайкинським як висотно- темброва стабільність. На 
відміну від подібного абстрактно- числового підходу у визначенні 
ідеального боку звуку, Е. Курт розуміє уявлення про нього як ви-
раження психічної енергії [436]. В естетичній концепції Є. Синцова 
про зв’язок ентелехії та уявного жесту (жесто- пластична концепція 
«мислительного жесту», «жестової готовності до світу») ідеальне 
начало звуку розуміється як його мінлива внутрішня форма, що 



135

Розділ 2. 

Історичні передумови музично-інструментального мистецтва: від звуку до інструменталізму

виступає множинним потоком інтенцій 140 [722]. М. Аркадьєв також 
стверджує тезу про нерозривну єдність реального та ідеального  
в природі звуку, що виявляється у взаємозв’язку «звучання»  
і «незвучання», а саме у реальності «незвучного пульсаційного кон-
тинууму». Його «зримим експресивним втіленням» виступає дири-
гент [43, с. 152]. Таким чином, ідеальне звуку розуміється в даному. 
випадку, як його уявна, незвучна складова, а реальне – як безпосе-
реднє звучання.

Спираючись на гайдеггерівську концепцією екзистенціалів «при-
сутність», «розташування», «Інше» [830], Т. Гордєєва пише, що «зву-
кове розташування не тільки заявляє про дану (людську – А. Ч.) При-
сутність 141, але і оголошує світу про Іншого» [219, с. 35], таким чи-
ном звук постає багатошаровим явищем з двоїстою сутністю (як ес-
тетична прихильність і множинна інтенціональність), «генезис якої 
криється в мисле- жесті, що визначає творчу розумову активність  
і можливість бути множинно розташованим» [219, с.  14–15].  
«Інше, – пише С. Лішаєв, – це метафізичний горизонт, в якому роз-
гортається ставлення людини як Присутності до самої себе (в тому 
числі, до свого тіла) і до всього іншого: як до іншої людини, так і 
до речі (інше як річ)… Інше … можна зрозуміти… і як «несвідоме»  
в людині» [455, c. 81]. Ці ідеї Т. Гордєєва застосовує до вивчення зву-
ку: таким чином, звук, видобутий людиною, визначає Присутність. 
Відокремившись від людини (та  інструмента, якщо такий вико-
ристовується), звук перетворюється на щось відмінне від людини 
(та  інструмента), стає Іншим. Сприймаючи звук, породжений «Я» 
людини (зокрема, через інструмент, тобто більш опосередковано- 
узагальнено), людина «спілкується сама з собою як з Іншим, вивчає 
Інше як своє «Я», тобто, осягаючи це інше, вивчає тим самим і саму 

140 «Мислительний жест», за Є. Синцовим, зберігає віддалений зв’язок з реальним 
жестом і дозволяє діалектично зберегти сам двоїстий феномен звуку. Через мисле-жест 
звук, з одного боку, знаходить різноманітні можливості свого розташування у Бутті; з 
іншого, «форми його буття досить відмінні від матеріально- просторових. У порівнянні з 
ними звук сприймається як щось ефемерне. Він завжди вторинний, оскільки «вказує на 
джерело звучання» [722, с. 32].

141 На наш погляд, присутність може бути заявленою як безпосередньо голосом люди-
ни, так і її вираженням за допомогою інструментального звучання.
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себе як Присутність. Таким чином, «звук, представляючи собою 
якесь розташування «Я» і якесь розташування Іншого, створює умо-
ви для їх Діалогу і показує ступінь і характер його узгодженості» 
[219, с. 36–37].

Відносини з Іншим на рівні «тяжіння» / «відштовхування» (тер-
міни С. Лішаєва) тримають в постійній напрузі і неослабному зв’яз-
ку «Я» та Інше, у зв’язку з чим Лішаєв вводить поняття естетичного 
розташування (передбачає «схвильованість предметом або яви-
щем») [457, с. 98–99], до якого, на думку Т. Гордєєвої, відноситься 
і звук як культурне явище [219, с. 88]. Проектуючи цю тезу на реа-
лії звуку, можна стверджувати, що «відносини» Я-людини і звуку- 
Іншого «заохочують» до знакового або символічного наповнення 
другого з боку першого, а співвіднесення різних звуків між собою 
(наступний – Інший по відношенню до попереднього) – сприяють 
утворенню необхідних умов їх структурування. Естетика С. Ліша-
єва включає у себе позиції просторових і часових розташувань 142, 
тобто того, як Інше дається через форму, яка може розвиватися 
(згадаємо звук як «художність у становленні» О. Лосєва). Лішаєв 
чітко диференціює естетику простору, коли Інше являється «через 
сприйняття речових форм і конфігурацій простору (через сприй-
няття простору- середовища)», і естетику часу, коли Інше дано лю-
дині «в переживанні часового аспекту існування сущого, сприйня-

142 «Якщо говорити про естетичні якості акустичної проекції світу в цілому, то треба 
відзначити її «завжди вже включеність» у візуальний образ світу… акустичний образ ніби 
зрощений з візуальним образом і за потребою працює на нього в горизонті того чи іншого 
естетичного розташування» [457], що пов’язане з іманентно- фізіологічною (нейронною) 
синестетичністю сприйняття. «Візуализація» звукового образу віддзеркалює «взаємодію 
слуху і зору, що складається в процесі онтогенетичного розвитку людини» [599, с.  87.] 
Ефект візуалізації (опредметнення) і пов’язане з ним відчуття простору в слуховому 
сприйнятті формується під впливом тембру. Тембр, включаючи механізми синестезії, 
сприяє асоціативному переносу з слухової модальності у зорову, виконуючи функцію орі-
єнтаційної (тобто, пов’язаної з предметно- просторовими уявленнями) перцептивної «ме-
тафори». С. Лішаєв вважає візуальні образи домінантними щодо акустичних, слухових, 
але «в деяких випадках звуковий образ володіє самодостатньою повнотою і сам по собі 
може виробляти незбиране естетичне враження» [457]. Звук сам по собі дослідник нази-
ває «акустичним образом сущого», а музичний образ «за своєю складністю, акустичною 
красою і зв’язністю» – «специфічним явищем людської культури, як свідомо культивова-
ним «світом звуків» [457].
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того за посередництвом просторової форми (курсив наш – А.Ч.)» 143 
[457]. Саме за останнім принципом і відбувається сприйняття звуку 
і його послідовностей, але диференціювання Лішаєва, як бачимо, 
не позбавлене актуального хронотопічного маркера: звичайно, звук 
сприймається тільки у часі, але просторові характеристики дода-
ють сприйняттю необхідного переживально- оціночного (емоційно- 
інтелектуального) «посилення».

Характерно, що звернення сучасної філософсько- естетичної 
думки і мистецької практики, зокрема композиторської, до арха-
їчних пластів мистецтва, до «точки витоку» (звуку, у тому числі), 
своєрідно переломлюється в процесах формування «нової естети-
ки», «нової почуттєвості», описаних С. Лішаєвим. «Рішучий пово-
рот від форми до простору стався порівняно недавно, в останні де-
сятиліття XX століття, коли кінцева мета (а отже – цілісна форма) 
була дискредитована і перестала відволікати увагу від переживання 
форм простору як модусів можливості руху… чим ближче до нашого 
сторіччя, тим частіше ми зустрічаємося з уявленням про людське 
життя як про становлення без мети… Центр тяжкості … лежить не 
в завершенні руху, не в його меті, а в самому становленні, в тому, 
що відбувається (переживається) «по ходу руху», в самому переході 
від одного до іншого» [458]. Подібна сприйнятливість до процесу-
альності, становлення, до метаморфоз і переміщень, «переживан-
ня напрямків можливого руху» (С. Лішаєв), загострена у сьогоден-
ні, тисячі років тому саме народжувалася, формувалася (зокрема  
й у звуковому полі), ставши довгим і важливим кроком у тяжінні 
до цілісної форми. Так народжувались предмети, напрямки, шляхи  

143 С. Лішаєв констатує ігнорування естетичної значущості часових параметрів для 
класичної естетики, яка «орієнтована есенціалістськи і сфокусувала свою увагу на спо-
гляданні просторової форми як досконалого вираження «щойності» речі («естетика – на-
ука про прекрасне»)». Некласична естетика – естетика часу – «виходить не з досвіду речі 
як «щойності», а з досвіду існування речі (коли річ сприймається як давня, юна, скоро-
минуща і т. п.)» [457]. Тож дослідник виступає прихильником другої естетики – естетики 
«відчуття зустрічі з Іншим». С. Лішаєв також відзначає, що часові розташування відно-
сяться до «естетики ствердження» (будь-який досвід часу завжди стверджує дистанцію, 
яка відокремлює людину і суще). У заперечуючих розташуваннях (де  часовий аспект 
також може бути присутнім) «ми переживаємо не той чи інший часовий модус існуван-
ня речі, а досвід позбавлення часу, досвід «лихоліття» («порожнечі», «ненаповненості», 
«безподієвості») [457].
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і форми філософсько- естетичної рефлексії 144. Те «мислення без 
слів», яке специфікувалося за часів розквіту музичного інструмен-
талізму (і опери), навряд чи могло б відбутися без первісних етапів 
звукової рефлексії, а втім – без антично орієнтованого, гармоній-
ного, вивіреного за «ідеальною» формою «виявлення повноти, за-
вершеності і гармонії цілого» мистецтва бароко і класицизму, без 
акмеїчних форм доби романтизму та імпресіонізму. Тож постмодер-
ні мислечуттєві музичні інтенції не повертаються, звичайно, а вби-
рають до себе, зокрема, й первинні їх ознаки. «Саме вони звертають 
до того початку, яке стверджує нас як присутніх в світі, саме вони 
дають відчути те, що виводить людину по той бік нескінченного ста-
новлення, по ту сторону вічно мінливих тіл і речей», до виявлення 
«відчуття повноти і цілісності, до переживання Іншого не тільки че-
рез річ, через споглядання досконалого тіла (деякої замкнутої струк-
тури, композиції), але через переживання освячених присутністю, 
безумовно особливого, Іншого – феноменів часу і простору» [457]. 
До того ж таке відчуття «життя-в-потоці- становлення» дозволяє,  
в той же час, зберегти спадкоємність і з філософсько- естетичною 
класичною традицією 145.

Образ «простору-як-можливості-руху» кореспондує зі звуком 
як розташуванням Іншого. Останнє являє собою щось незвичайне, 
особливе, яке народжується від свого джерела певним дивовижним 
(для не знайомої з фізикою акустики первинної людини – точно)  
і «виводить нас в сферу власного естетичного досвіду. Саме незви-
чайність естетичного досвіду уможливлює поглиблення в спогля-
дання предмета заради нього самого (як прекрасного, старого, юно-
го, піднесеного…), або, навпаки, відвертають нас від предмета за-
ради нього самого (як потворного, страшного). Саме незвичайність 

144 Серед пам’яток неоліту вже можна віднайти розвинуті ударні та духові – флейти 
з грифними отворами і флейти Пана, гобої і кларнети, металеві труби, односторонні 
барабани, перші ксилофони, тобто, музичні знаряддя з помітним естетичним марке-
ром звукотворчості і з чималими музичними можливостями. Більш пізніші – щипко-
ві хордофони, але й вони мають яскраво виражену естетичну функцію і сформувалися  
й функціонували задовго до нової ери [532, с. 129.

145 Тут не може не виникнути асоціація з наведеною вище концепцією О. Лосєва про 
«вічне перетікання» меону та ейдосу з своєрідним підсумком у гілетичності.
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робить естетичне розташування автономним, звільняє нашу чут-
тєвість від ангажованості зовнішніми їй прагматично- життєвими 
пізнавальними цілями» [457]. Так і музичні інструменти, створені 
рукотворно, не схожі на людські голосові виявлення і не маючі від-
повідних прямих асоціацій у природному чуттєвому досвіді 146, не 
знаходяться у звичній низці уявлень. В даному випадку явище «зву-
кового розташування» є незвичайним і вихідним до сфери естетич-
ного досвіду. Пролонгуючи ці положення С. Лішаєва і Т. Гордєєвої до 
сфери інструментального звуковиявлення, ми можемо стверджува-
ти, що такий діалог ускладнюється, помножується, розшаровується: 
Я-людина/Я-Інший (голос або інструмент); Я-людина/Я-звук; Я-лю-
дина/інструмент- Інший 147…), набуваючи ще більшого узагальнення, 
ієрархічності, тобто, системного характеру, який притаманний, на 

наш погляд інструментальному звучанню в цілому.
Архаїчна культура накопичувала досвід випадкових звучань, по-

ступово закріплюючи у пам’яті одного і більше поколінь певні сталі їх 
варіанти; формується свідомий підхід до останніх; «образ внутріш-
ньої форми звуку» як «один із проявів інтенціонально налаштованої 
свідомості, що представляє собою множинні варіанти передбачува-
ного образу» [219, с. 85]. Останнє спонукає до множинних пошуків 
способів «оволодіння» звуком (звуками), і тоді «реальне звучання 
все більш наближається до ідеальної форми, обмежуючи варіанти…, 
все більш ніби «олюднюючи», «окультурюючи» звуковий простір. 
Таким чином, вже не чуттєве стає першоджерелом такого звучання,  

146 Хоча такий спосіб міметизації, наслідування звуків природи, займає важливе міс-
це у розвитку інструментарію та інструментальної музики, не кажучи вже про первісну 
добу, коли ще не відбулося виокремлення індивіда з колективу, а людина ще не навчила-
ся усвідомлювати «Я» настільки, щоб протиставляти «Я» – «Ми» [647]. Тут примітив-
ні музичні «твори» багато в чому засновані на наслідуванні різним звучанням фізичної 
(«неживої») і біологічної («живої») природи, що зумовлювало граничну близькість  
музики – немузичним звуковим явищам. Але наслідування все ж таки відбувалося за до-
помогою штучно зроблених знарядь, на основі асоціативних рядів мислительного проце-
су (хай і з побутово- прикладною функцію) і у цьому відношенні мало певний надприрод-
ний статус. У ХХ столітті на новому витку сприйняття музично- звукового континууму 
до співу птахів, наприклад, звернувся О. Мессіан. У такому напрямку почала «дивитись» 
і конкретна музика.

147 Збіг безтілесного (звуку) і тілесного (знаряддя) дозволяє інструменту ставати Ін-
шим, втілюючи лотманівську концепцію саморозвитку культури.
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а ідеально- мислиме» 148 [там само]. Поступово в результаті, як вка-
зує В. Бєляєв, «найбільш вдалі прийоми (алгоритми) переходу від 
уявних форм звуку до реальних накопичуються, закріплюються  
і шліфуються… безумовно існує якась норма, яка має кордони для… 
змін і не дозволяє народному композитору переходити за її межі. 
Норма ця, з одного боку, пов’язана з величезним розвитком пам’яті, 
що спостерігається у народних музикантів, і, з іншого боку, є яки-
мось висновком із загального стану тієї народної музичної культу-
ри, яку вони представляють, – висновком, пов’язаним з розвитком 

в ній музичних інструментів (виділено мною – А.Ч.) і т. д. і т. п. 
Норма ця є вельми дієвим фактором, що забезпечує в ряді випад-
ків можливість майже абсолютно точного відтворення народними 
музикантами одних і тих же творів через тривалі проміжки часу» 
[65, с. 94]. Таким чином, естетична і культурна складова музичного 
звуку «з’являється саме тоді, коли його мислительна, інтенціональ-
на компонента починає переважати над чуттєвою» [219, с. 87], коли 
відбувається перетворення звуку на звук-знак або звук-символ.

М Арановський вказує, що у процесі первісного перетворення 
звуку- сигналу на звук-знак виявляється одна його важлива влас-
тивість – узагальненість: «думка, огинаючи низку предметів, може 
виявити в них якісь загальні риси. В цьому випадку навколо звуку- 
сигналу як би виникає напружене поле гіпотетичних співвідносин. 
Потенційна можливість зв’язати звук з широким колом явищ, ду-
мається, і закладає фундамент його узагальненості – якості, яка, як 
і попередні (тембр, предметність, позапредметність – А. Ч.), буде 
використана мистецтвом» [37, с. 255]. Адже у вказаному полі гіпо-
тетичних (можливо, хвилеподібних – серії діалектичних взаємопе-
ретворень знака на сигнал, знову на знак і т. д.) пошуків смислове 
(і емоційне) забарвлення звуку буде «безперервно заглиблюватися, 
знаходячи перспективу і багатошаровість, почасти нагадуючи ефект 
взаємовідбиваючих дзеркал. При цьому кожне нове значення буде 
зняттям (у філософському смислі) попереднього» [там само]. Якщо 
стрій і форма награвання найпростіших звуконаслідувальних (нату-
ралістичних) інструментів – мисливських манків – «підпорядковані 

148 Звичайно, процес історично дуже повільний.
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біологічному першоджерелу», то по мірі стадіального розвитку зву-
конаслідувальних награвань формуються «абстраговані від вироб-
ничого завдання імітації тембру і формули мотиву або крику тварин, 
а також голосів персонажів, духів, героїв з ігор, шаманських місте-
рій, сказань, пісенних спогадів» [532, с.  131]. Завдання виконавця 
(як і сам інструмент) трансформується і ускладнюється: необхідно 
«переконати» не тварин (як об’єктів полювання), а слухачів- людей; 
і «подібності домагаються не стільки з першоджерелом, скільки 
зі сформованими про нього уявленнями (курсив мій – А.Ч.)» [там 
само]. А для такого завдання вже потрібні уміння, навички, досвід, 
більш досконалий або міцний інструмент, певна структуризація 
повідомлення- знаку. Сама його структура і матеріал залежить вже 
і від утворених умовних символів і понять «про композицію». Від 
таких награвань вже «недалеко до естетизованих імпровізацій, де на 
одному інструменті імітуються інші музичні знаряддя або людський 
спів, тобто відбувається інтонаційне і структурне наслідування люд-
ській звуковій творчості і, нарешті, до власне естетичних інстру-
ментальних композицій, де звуконаслідувальні епізоди вплітаються  
в художнє ціле, кероване суто музичними законами» [там само].

Природна пізнавальна робота слуху під час сприйняття звуку 
пов’язана також з його «сонорними» якостями, які можуть набувати 
самодостатнього значення, якщо це нова тембральна властивість. 
За первісних часів це був той «перцептивний досвід, який потім  
в процесі філогенезу і онтогенезу сприяв формуванню естетичного 
сприйняття звуку». У перцептивному досвіді постійних співвідне-
сень (втім – співвідносин) звуків- знаків великого значення набува-
ють різноманітні асоціативно- психологічні, синестезійні (вторинні 
для звукового мистецтва) аналогії [37; 578; 792], передусім – зорово- 
просторові, тактильні (гострі, пронизливі / м’які; легкі / важкі; світлі 
/ прозорі; матові / блискучі; об’ємні / тонкі тощо). У метафоричній 
картині світу звучання сприймається як матеріальний об’єкт, який 
має поверхню: наприклад, звуки ототожнюються з об’єктами, здат-
ними випромінювати світло – архаїчна дихотомія світло/темрява 
може концептуалізувати висотно- інтонаційні показники Звичай-
но більш високі за регістром звуки здаються світлішими, низькі – 
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більш щільними; це зрозуміло, адже вони відрізняються кількістю 
чутних обертонів, частотою коливань. Звуковий образ може утво-
рювати і свою специфічну зафарбованість (тембр або висотність, 
тональність, які сприймаються як колір). На відміну від висотності 
світла/темряви, «в самому виборі конкретних кольорових відтін-
ків і у відповідностях окремих тонів кольорового спектру звукам 
споглядається повний суб’єктивізм. Статистика показує, що немає 
ані жодної звукової відповідності, яка була б однаково притаман-
на сприйняттю більшості людей, які асоціюють звуки з кольором» 
[666]. «Такий зорово- просторовий асоціативний механізм сприй-
няття звуків сприяє їх матеріалізації, «переходу властивостей пред-
мета і середовища в якості звуку, їх трансформації в звуки», що  
«…створює психологічні передумови його використання в якості 
матеріалу, який піддається комбінуванню, з’єднанню, структуруван-
ню, подібно до того, як це має місце з мозаїкою» [37, с. 259]. Таким 
чином, ще за первісних часів, на орієнтовно- пристосувальному рів-
ні слуху відбувається багатозначність сприйняття звуку. Саме 
ця його властивість, хоча вже на іншому щабелі, буде використо-
вана у мистецькому напрямі сприйняття. Л. Гервер відзначає, що 
«світ музики щільно взаємодіє зі світом як таким і являється його 
подобою» [199, с.  52] (передусім, подобою природи і світобудо-
ви 149). В музично- інструментальному втіленні зорово- просторові  
асоціації опредметнюються наочно, власне просторово (у порівнян-
ні з прихованим «інструментом у тілі» співака).

На припущення М. Арановського, «саме абстрактність (поза-
предметність) звуку- сигналу формує конкретність сприйняття яко-
стей самого звуку (в той час як фізичні властивості звуку- знака не 
затримують на собі уваги, відсилаючи думку до свого джерела)»  
[37, с. 255]. Більш того, чим вище абстрактність, позапредметність 
звуку, тим яскравіше, емоційніше, чуттєво- конкретніше сприйма-
ється його тембральне забарвлення. Але ж семантичне поле чи-

149 Так, вертикальне орієнтування оточуючого світу використовується у теситурному 
сприйнятті звуків. Така концептуалізація походить ще від давньої міфології, наприклад, 
«межа між струнною і духовою музикою відповідала розмежуванню між богами небесни-
ми і підземними» [199, с. 64]; низьке звучання асоціюється з нижніми ярусами світобудо-
ви, а високе – з небом.
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стої інструментальної музики передбачає, передусім, абстрактні, 
позапредметні параметри музичних звуків та їх взаємодії і цілісної  
організації.

Взагалі інструментальний вид звукотворчості рухався убік мис-
тецької діяльності, у тому числі, і поза постійної координації з зако-
нами мовлення, поезії, слова (тобто, як у взаємозв’язку, так і неза-
лежно від них). Отже, «власне інструментальна і аутоінструменталь-
на музика в значно більшій мірі, ніж пісня управляються специфічно 
музичними законами [532, с. 91]. Можна додати, що термінологічно 
протиставлення інструментальної та вокальної музики у слов’ян-
ських, зокрема, народів грунтується на вербально- поняттєвій опо-
зиції «музика (гра) – спів».

Слід зазначити, що навіть окремі звуки-тони, з описаними вище 
якостями та завдяки своїм взаємозв’язкам з більшими об’єктами 
(інтонаційними оборотами, тематичними по будівлями і т. п.), мо-
жуть набувати настільки яскраву, неповторну характеристичність, 
знаковість, що в певному контексті вони набувають значення тонів, 
здатних викликати враження, подібні враженням від тематичних 
побудов. Тому Є. Назайкинський робить висновок, що при аналізі 
музичних форм «в деяких випадках і за певних умов не тільки мож-
ливо, але і необхідно розглядати окремі звуки і їх повторення як 
тематично значущі, наділені музичним змістом, характером, емо-
ційним забарвленням» [578, с. 82]. Враження, які створюються ок-
ремими звуками, інтегруються в більш масштабних об’єктах сприй-
няття, а музично- смислова єдність цілого, у свою чергу, впливає на 
сприйняття окремих елементів. Тут звук виступає вже матеріалом. 
А у такій якості, для можливості творчого конструювання, придан-
ня йому різних форм та образів, звук має володіти такою важливою 
властивістю, як пластичність. Сюди, передусім, можна віднести 
висотні, тембральні, часові, артикуляційно- динамічні якості.

Поєднання у смислові одиниці однакових, незмінних зву-
ків не створює необхідних умов структурування 150. Виявлення  

150 Значну увагу розробці питань тотожності і відмінності в музиці приділили у сво-
їх працях Н. Ріман, Г. Катуар, Б. Асафьєв, С. Скребков, Б. Цуккерман, В. Бобровський,  
М. Арановський, В. Холопова. Ю. Холопов, Ю. Бичков та ін.
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тотожності і відмінності є найважливішим принципом мислення  
людини – у повсякденній, науковій та мистецькій діяльності. У за-
гальному людському мисленні «можна припустити, що … вихідною 
ознакою («клітинкою»), що характеризує собою … будь-яку форму 
раціонального мислення …, є єдність понять стійкості та зміни» 
[899, с. 14]. Ці поняття, власне, відображають ключову властивість 
явищ дійсності – їх схожість і відмінність між собою. Для музичного 
мислення ці категорії є дієвими за своєю природою і проявляються 
тут як в мовному, так і в мовленнєвому аспектах. «В процесі ство-
рення і сприйняття музичного твору (мовленнєвий аспект музично-
го мислення) різноманітна дія принципів тотожності і відмінності 
(повторності та контрасту) лежить в основі його формування на різ-
них структурних рівнях, починаючи з співвідношення звуків мелодії 
і закінчуючи співвідношенням частин циклу. Пряме відношення має 
воно до питань єдності та різноманітності музичного твору, його ці-
лісності і розчленованості, естетичної досконалості та змістовності. 
В системі музичної мови порівняння виступає як спосіб класифіка-
ції та оцінки звукових побудов, як механізм, що дозволяє здійсни-
ти їх семантичну співвіднесеність між собою (курсив мій – А. Ч.)» 
[121]. Ці принципи виробляються шляхом тривалого відбору як 
«процесу запам’ятовування (матеріалу – А. Ч.), тобто концентрації 
уваги на подібних, схожих або у всьому один одному рівних звучан-
нях (впізнавання подібності) і на виділенні несхожих, нерівних, від-
мінних. Інакше кажучи, в одному напрямку слух кристалізує в свідо-
мості (або: повторні роздратування викликають повторні рефлекси) 
типологічні для даного музичного становлення звукокомплекси або 
сполучення звуків» [49, с. 23].

Але основою структурування як розвитку може стати саме змін-
ний звук або зіставлення неоднакових звуків, бо однакові сприй-
маються скоріше як дискретні об’єкти (і  не виявляють потрібної 
для музичного розвитку «конфліктності, протиріччя» [49, с.  24]). 
Таку точку зору виявляє і М  Арановський, стверджуючи, що по-
тенційну первісну здатність з’єднувати звуки має «тільки деяка різ-
ниця, яка виступає внаслідок будь-яких звукових змін» [37, с. 261].  
М. Арановський наводить також слова Г. Рімана про роз’єднувальні 
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властивості тотожності і зближувальні (перехід, рух об’єднують) – 
відмінності в музиці [там само]. Причому ця закономірність діє на 
будь-якому рівні – від макро- (цілий твір, його структурні елементи) 
до мікроструктурного (власне звуку). Навіть «найменші зміни ство-
рюють передумову для їх (звуків – А. Ч.) психологічного об’єднання  
в якусь, нехай найменшу, єдність» [там само].

Саме відмінності формують просторові уявлення, а ці останні,  
у свою чергу, сприяють утворенню цілісних музичних структур 
різних рівнів. Диференційованість слухання «висотних і ритміч-
них відносин незалежно від штрихів, тембрів і інших сторін музич-
ної тканини», складає, за В. Медушевським, передумову аналітич-
ної форми. «На цій основі виросла потужна система граматик, що 
поєднали звуки – лад, гармонія, ритм, конструктивно- тематична 
організація, композиція» [540]. А досягнення такої відмінності 
звуків (як, втім, і пластичність одного тону) виводить на поняття 
інтонації в асафьєвському її розумінні. Інтонація як носій і оди-
ниця смислу (і  просторових уявлень) постає в якості як семан-
тичного, так і структурного елемента єдності. Це відбувається 
на основі такої (що поступово стає іманентною в результаті філо-  
і онтогенезу) властивості слухового сприйняття (і  свідомості вза-
галі), як спатіалізація 151 часових явищ. Асоціативною підтримкою 
спатіальних процесів, на думку М. Арановського, може виступати 
«геометричне бачення», якому «притаманне об’єднувати однією 
лінією ряд точок» [37, с.  263]. Втім, такий перцептивно- слуховий 
досвід виникнення образу лінії «відбувається на рівні сприйняття 
будь-якого змінюваного звуку, тобто на домузичній, досемантичній 
стадії. Отже, лінеарні уявлення – аж ніяк не прерогатива музики»  
[там само, с. 265].

Вказана геометризація у сприйнятті музичних звуків (притаман-
на музичному інструментарію апріорі) не є статичним, пласким, 

151 Спатіалізація (від лат. Spatium – простір) – переведення часових уявлень у про-
сторові. Якщо Є. Назайкинський вводить поняття «просторовість», маючи на увазі зв’я-
зок реальних просторових відчуттів з просторовістю музичного сприйняття [580], то  
М. Арановський [37, с. 263]і Н. Герасимова- Персидська [194, с. 85] використовують тер-
мін «спатіалізація». В.Н. Холопова також користується терміном «спатіалізація», або 
«опросторування» (рос. – опространствование), перехід явищ часового параметра в яви-
ща параметра просторового, що відбувається при музичному сприйнятті [849, с. 5].
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«намальованим» явищем. Спільна дія загальних закономірностей 
часових, просторових і тактильних параметрів у процесі слухово-
го сприйняття [947, с.  137] робить його об’ємним за рахунок від-
чуття руху у різновекторних координатах (висота, тембр, трива-
лість, гучність, спосіб поєднання, далі – багатоголосся тощо). Сам 
процес (відчуття) руху має асоціативно- вторинний характер, але  
«в процесі слухових сприйнять ця інтермодальна асоціація як би 
відділяється від реальних причин, знаходить відому самостійність» 
вже у специфічно- музичному мисленні, яке «підсилює процес її 
відокремлення, перетворюючи в автономно діючий механізм, що 
породжує ілюзію руху звуків» [37, с.  264]. На майданчиках клавіа-
тур або грифів даний рух опредметнюється, унаочнюється та стає 
відчутно- дотиковим, стає рухом у прямому сенсі. Вказана «ілюзія»  
в ході історичного розвитку створювала власні (невербальні) зако-
ни структурування звукової матерії, власне семантичне поле. Слухо-
ві уявлення, мислечуттєва організація звукової матерії у процесі не-
лінійної «геометризації» та все більшого абстрагування знаходили 
самостійну «ідеальну», за висловом М. Арановського, форму.

Ця «ідеальна форма» є результатом, зокрема, спатіалізації, пе-
ретворення сукцесивного (послідовного, «лівопівкульного», більш 
притаманного вербальним видам, мовленню) процесу – на симуль-
танний (цілісноохоплючий, «правопівкульний», омузикалений). По-
дібний «симультанний гештальт» [132, с. 106] перетворює геометрію 
слухового образу не тільки на «специфічний просторово- часовий», 
руховий [132, с. 109] об’єкт, а й додає перетворення тактильних від-
чуттів «сприймаючого апарату, що є ізоморфним структурі про-
сторових властивостей зображуваного предмета» 152 [133, с. 44]. На 
музичних інструментах цей процес відбувається буквально, наочно,  
в «чистому» звуковому вигляді, не відволікаючись на вербальні 
смисли. Тоді і фізичний, і метафізичний боки (вже музичного) зву-
чання виступають своєрідними кодами, здатними втілювати карти-
ну світу того чи іншого народу, епохи, соціально- культурної страти 

152 При цьому більша схожість притаманна слуховим і тактильним уявленням (які від-
разу синтезують реальний сукцесивний процес), ніж слуховим і зоровим (останній має 
додаткову, проміжну стадію перетворення на сукцесивний процес на рівні рецептора).
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тощо. Простір і час, як фундаментальні категорії буття і мислення  
у різноманітних культурних інтерпретаціях, дозволяють звуку набу-
ти подібної багатовимірності.

Тільки через тисячоліття, пройшовши у середньовіччі довжелез-
ний шлях «завоювання звукового об’єму – на противагу лінійності 
монодії: спочатку як нерозчленованого цілого (хоча б у фобурдоні)» 
[194, с. 88], на порозі Нового часу, вже музичне звучання виявляє себе 
на новому витку у його просторових координатах і властивостях.  
Як у первісну добу між звуками, тепер (у щільному поєднанні зі сло-
вом, передусім словом Божим) поступово вибудовується система 
відносин хорових (а надалі – через поодиноку їх заміну інструмен-
том/інструментами – і чисто інструментальних) голосів на основі 
висотності, а не їх смислового (і символічного) значення. Так, вже 
у часи Жоскена «прекрасно усвідомлена сила контрасту високого  
і низького звучань, починається розчленування компактної цілісно-
сті» [там само] середньовіччя. Дослідниця тут власне має на увазі 
звучання як «матеріальний субстрат» (організовану послідовність 
звуків), свідомо не торкаючись непростої проблеми символічного 
трактування просторових показників у поліфонії, наприклад, ні-
дерландців. Певна (але інакша) подібність стосовно просторово- 
знакових, а втім, просторово- символічних виявів колись фор-
мувалася і у первісному звуковому полі на рівні звуків (звук-знак  
і звук-символ).

Описана нелінійна «геометризація» саме постала в основі орга-
нології музичних інструментів від самого початку 153: гриф або кла-
віатура наочно і відчутно відтворюють поступеневе розташування 
звуків, утворюючи асоціативні рухово- просторові позиційні схеми 
гри (аерофони тут мають дещо інші асоціативно- просторові низки). 
М. Фамінцин вказує, що «вибір форми та конструкції інструменту, 
пропорцій його частин, розподіл поріжків на грифі хордофонів або 
грифних отворів аерофонів були обумовлені і геометричними уяв-
леннями» [807, с. 40] і «пропорціями людського тіла – багатотисячо-
літнього зразка для різноманітних форм і конструкцій [532, с. 132], 

153 Перш за все, у аерофонах, пізніше – щипкових хордофонах – грифових і багато-
струнних.
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створених самою людиною. Ще у ХХ столітті на Сході пастухи, роз-
поділяючи отвори на кураї, наприклад, перш за все, враховують від-
стані між пальцями рук [там само].

У послідовності музичних звуків на інструменті зорово й слу-
хово (також дотично, відчутно) вбачається певна цілісність, кон-
тинуальність, а не дискретний «розірваний ланцюг». Арановський 
називає це своєрідним «гештальтом» 154 (фактично – «симультанним 
гештальтом» за Л. Веккером), провідна роль якого у формуванні ці-
лісності належить саме лінеарним, тобто зорово- просторовим, спа-
тіальним уявленням. Ідея цілісності у гештальтпсихології охоплює 
не тільки психічну і фізичну діяльність людини, а й навколишнє 
середовище [220]. У цьому розумінні музичний інструмент знахо-
диться ніби на перехресті усіх трьох названих параметрів: він є ніби 
продовженням людського тіла одночасно будучи окремим від ньо-
го, уособлює музично- звукову моторику, у процесі створення і роз-
витку персоніфікується (психологічно та у фізично- органологічних 
параметрах, що відбивається у назві частин інструмента – шийка, 
корпус, голівка, губки тощо). При цьому важливим фактором зали-
шається геометризація, передусім, виконавського, але і слухацького, 
і згодом – композиторського сприйняття музичного звуку.

Наведені первісні (елементарні) рівні сприйняття звуку є невід’єм-
ним психофізіологічним чинником багатокомпонентної системи му-
зичного сприйняття і не менш складної системи сприйняття інстру-
ментальної музики. Але саме в системі асоціативно- порівняльних 
відчуттів, вказані спатіальні принципи (в контексті більш складного 
цілісного акту сприйняття) дозволяють відчути ту змінність, кон-
тинуальність організованої звукової матерії, що уречевлює, матері-
алізує «цеглинки» її специфічного семантичного наповнення. Такий 
сенсорно- просторовий фундамент, який закладався тисячоліттями 
(і ніби додатково уособлений у музичному інструменталізмі), допо-
магає і слухачу, і виконавцю створити уявлення про «музичний твір 

154 У перекладі з німецької поняття «гештальт» означає деяке цілісне утворення, ро-
зуміння окремих частин якого не може забезпечити розуміння того цілого, що ці части-
ни утворюють. Так, поняття про організм як цілісне утворення має на увазі єдність його 
ментальних і фізичних проявів, здійснюваних на різних рівнях і з різними енергетичними 
затратами [220].
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як цілісний матеріальний об’єкт» (М. Арановський [37]. Тобто, до 
моменту утворення такого людський звуко- слуховий спатіальний 
досвід вже створив важливу належну умову ще у досемантичних, 
домузичних формах. Звук отримав статуси знаку, предмету, матерії, 
символу.

Відмінності звуків та їх сполучень, їх пластичність, спатіаліза-
ція, триєдина цілісність часово- просторово-тактильного відчуття 
(гештальту), звичайно, у сполученні з ідеаційними властивостями 
звуку, його узагальненням- абстрагуванням – все це кроки на шля-
ху до звуку як інтонації, як носія смислу, як особливої «образно- 
інтонаційної» форми його мислення (інтонує тільки людина), 
«образно- музичної мови» [49, с. 336, 275], як образу світу, як струк-
турного елементу єдності. Причому, «зміст не вливається у музи-
ку, як вино в келихи різних форм, а злитий з інтонацією як звукоо-
бразний смисл, тому що смисл без вираження в русі, висловленні, 
пісні, грі на інструменті – теж всього лише абстракція» [49, с. 275]. 
Просторово- геометрично унаочнене інструментальне втілення  
з живим, вільним від слова або танцю звуковим результатом,  
уособлює матеріально- ідеальну цілісність музичного твору.

Саме у «звуковій відмінності» вбачає первинну основу інтонації 
і М. Арановський [37, с. 261]. Відмінність, своєрідне «первісне про-
тиставлення», зародок майбутнього контрасту- конфлікту, створю-
ють умови для організації, структурування звукової матерії, отже 
– і для смислового інтонування. Крім такої опредметненої сутності 
інтонування, існує також і мисленнєва, ідеаційна. Для інтонування 
«як виду людського мислення» важливою виступає «єдність (збіг) 
«музичного» і «соціального» (беру останнє широко, з включенням 
культурних, етноісторичних, психічних чинників), бо інтонуван-
ня завжди змістовно (це входить в його атрибуцію), а зміст завжди 
конкретний (тобто «соціальний», «етнічний», «функціональний»  
і т. п.). Тим самим інтонування неминуче несе інформацію не тільки 
про музичне, а й про злите з ним «соціальне» 155, але – своїми, чи-
сто музичними засобами» (І. Земцовський [303, с. 97]). Такий підхід  

155 Зокрема, й індивідуально- психологічне, та «психічна енергія» звуку, на яку вказує 
Е. Курт.
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(серед інших) має місце і у основоположника інтонаційної теорії  
Б. Асафьєва: «класичні форми – підсумок тривалого соціально-
го відбору найбільш стійких і корисних інтонацій» у постійному  
діалектичному розвитку [49, с. 22].

А. Торопова у зв’язку з соціальною складовою вводить поняття 
«символічного інтонування» – ще немузичного, а такого, що пе-
редувало останньому (коли звук-сигнал перетікає у звук-знак і на-
впаки, коли визначається звук-предмет і формуються звук-матерія, 
звук-символ) – аналізуючи психологічні передумови 156 його виник-
нення. Ці передумови узагальнюються авторкою в системі «інтону-
вання досвідів» – тілесності, ландшафтного буття, соціальної взає-
модії, містичної причетності. Наведемо їх в аспекті розгляду форму-
вання і розвитку музичного інструменталізму.

Перший з вказаних – досвід тілесності – включає «впізнавання, 
управління, підпорядкування і розвиток» цієї тілесності, реалізую-
чись в аналоговому модусі інтонаційних символів і рухів, зокрема 
танцювальних, з відповідним звуковим (зокрема, інструменталь-
ним) супроводом; саме завдяки цьому досвіду музична інтонація 
відчутно- асоціативно «містить в собі згорнутий рух (відтворення 
сукцесивного досвіду), який слухач розшифровує несвідомо і почи-
нає або підплескувати долонями, або відстукувати ногою уявлений 
крок, або пританцьовувати» [797, с. 63]. Музичний інструмент в ас-
пекті такого досвіду мислиться в антропологічному зрізі і сприйма-
ється, з одного боку, як продовження власного тіла, з іншого – зву-
кові інтенції формули «Я – «Інший», персоніфікація (міфологізація, 
містифікація) інструментів у процесі діалогу виконавця з ними по-
зиціонують їх як живих істот зі своїми «частинами тіла», голосом, 
характером, навіть, душею. Характерно, що грецьке слово «мелос» 
спочатку означало «частину тіла, а також тіло як зчленоване орга-
нічне ціле (Г. Хюшен)», а у Гомера і Гесіода «мелодія» – це «посліду-
вання звуків, які утворюють таке ціле» [838, с. 511].

156 Варто згадати Е. Курта з його психологічною концепцією і музичного інтонування, 
до теорії якого він впритул наблизився.
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Другий – досвід ландшафтного буття 157 – «інтонується» як  
«орієнтація, освоєння і підпорядкування навколишнього простору 
за допомогою звуку – найдавніший локаційно- пізнавальний інстру-
мент психіки» [там само, с. 64], тобто відноситься до перцептивно- 
слухової, орієнтовно- пристосувальної діяльності людини, власне 
спрямованих на звук та його параметри. Тут музичне інтонування 
кореспондує з «психологічним змістом етнічних стилів музичної 
мови» 158, виявляючи залежність від ландшафту територій прожи-
вання («долинні» музичні структури частіше відрізняються ліне-
арністю, а «гірські» – «вертикаллю багатоголосся», гармонійного 
мислення в інтонуванні), а також самого народження музичних  
інструментів для сигнального, знаково- комунікативного, дозвіль-
ного, ритуального звуковиявлення. Також цей досвід сприяє спатіа-
лізації (підсилює експресію) звуків як таких, рельєфності інтонуван-
ня музичної фактури, геометрії інструментально- органологічного 
сприйняття музичних структур, тобто, і формуванню структур-
ної та ладової організації музики взагалі, а також розвитку самого  
інструментарію. Відчуття в його полі дії руху (за  горизонталлю, 
вертикаллю, глибиною) складає умови для лосєвської «художності  
у становленні», що власне і надає звуку якості музичного.

Третій – досвід соціальної взаємодії – відповідає первинній 
функції звукової матерії та музичної творчості в частині комуніка-
тивних процесів щодо сигнальних, знакових, емоціональних обмі-
нів і взаємозбагачень, формуючи множинні діалогові відносини, які,  
у свою чергу, створюють передумови абстрагування, розвитку, уза-
гальнень. В сфері інструментального звуковиявлення тут також за-
діюється самий факт виникнення музичного інструментарію та його 
еволюції, формування музичного інтонування, музичного мислення 
в цілому.

Четверта передумова 159 – досвід містичної причетності або піко-
вих переживань – одне з найважливіших джерел смислової будови 

157 Перші два вказані «досвіди» фактично апелюють до теорії пластичного, сфери ма-
теріального, опредметненого.

158 На що вказує Г. Гачев [185].
159 Третій і четвертий досвіди (психологічні передумови) мають відношення до ідеа-

ційної сфери, утворюючи разом з першим і другим дуалістичну пару, яка була представле-
на нами у якості важливої характеристики звуку.
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музичної свідомості та ідеаційного боку звукової стихії у цілому. 
Сакралізація емоційно- смислового поля цього досвіду, з одного 
боку, сприяла незвичайним, позапобутовим станам «просвітління, 
осяяння, відкриттів – усього того, що називають іноді надсвідомі-
стю)… При цьому самі звукові символи збагачуються і обтяжують-
ся вищим смислом тільки завдяки свідомості, яка використовує ці 
інтонації… Самі по собі вони не володіють ніяким запасом енергії; 
вони – лише засіб для концентрації вже існуючих крім нас сил, інто-
нованого символу віри» [797, с. 64]. Це власне первісна сфера май-
бутніх катартичних виходів; у звуці – ідеального; в музиці в ціло-
му – формування специфічної мови висловлення «чистих смислів», 
звільнених від граничності слова (зокрема – й чистої інструменталь-
ної музики). Цей досвід також сприяв появі музичних інструментів 
з метою «приховування тембру людського голосу», як посередників 
між світами, як сакралізованого, освяченого Іншого.

Подібний психогенетичний підхід до феномену інтонування 
(що наслідує Е. Курту) дозволив А. Тороповій визначити статус лю-
дини як «інтонуючої… з найперших миттєвостей життя «мовної» 
істоти», яка «володіє «задатками» для інтонаційного народження  
у будь-яку культуру». Тобто потенційно музична свідомість воло-
діє «нескінченним імовірнісним розвитком своєї системи мовних  
засобів… і стереотипізацією їх інтонованих знаків і символів у пев-
ній культурі» [там само, с. 65]. Звичайно ж, такі, справді, щедрі за-
датки буття потребують довгих і непростих зустрічних (творчих,  
інтелектуальних, техніко- технологічних, нарешті душевно- 
духовних) зусиль з боку людини. Музичний інструментарій можна 
вважати одним з таких незвичайних «проривів», це рукотворне ді-
тище людства, в якому людина спромоглася подовжити, посилити 
свої природні здібності і виявити незвичайні потенції інтонацій-
ної організації та аналітичного структурування (В. Медушевський)  
у цілісності матеріально- ідеальних звукових показників.

Як соціально (індивідуально- психологічно) і специфічно- звуково 
обумовлене переживання, інтонування конкретизується у реаль-
них (матеріалізованих) звукових формах музичної культури (жанри, 
форми, мелодійні і ладові структури, ритмо- інтонаційні та темброві 
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«знаки»). Думка, «щоб стати звуково вираженою, стає інтонацією, 
інтонується», – робить висновок Б. Асафьєв [49, с. 211]. Інтонація 
як експресивна і семантична основа музики виступає одиницею 
структури музичної свідомості та способу досвідомої (тобто довер-
бальної) символізації переживань, і «в подальшому розвитку особи-
стості ці «цеглинки символогенезу» є інструментами мовного сим-
волообміну з середовищем (суспільством і культурою)» [797, с. 63].

Взагалі-то, властивості звуків і «не могли бути осягнуті суспіль-
ством раніше, ніж люди навчилися виробляти їх і відчувати в своїй 
практичній діяльності. Ймовірно, першим кроком було викликане 
трудовими, мисливськими потребами наслідування тонам, які існу-
ють у природі, і перш за все співу птахів» [760, с.  129], але також 
– голосів тварин, свисту очерету, шелестінню дерев, звуків водних 
стихій, вітру тощо – численним формам біологічної та фізичної му-
зики. Глибока давність таких наслідувань в інструментальних на-
граваннях («периферія системи людських знаків» [647, с. 138]) під-
тверджується наявністю подібних імітацій в інших видах художньої 
творчості за часів синкретизму. Наступним кроком у діалектичному 
процесі формування організації звукової матерії і стає «тривалий со-
ціальний відбір» потрібних інтонацій, далі – опрацювання способів 
їх організації та розвитку, шлях від атомарного (звук – найменший 
структурний елемент твору 160, що позначилося навіть на музичній 
нотації) розуміння звуку до процесуального на рубежі ХІХ – ХХ сто-
літь (коли, наприклад, К. Вестфаль зазначив, що «музика Дебюссі 
відкрила чистий звук, звук з елементарно акустичним впливом, не-
залежним від художнього з’єднання звуків на функціональній осно-
ві» [1008, с. 49], а «розвиток теми» замінюється на «розвиток звуку» 
[386, с. 250]. Трактування звуку як явища практично- утилітарного 
та сакрального порядку у взаємодії з іншими системами (філософі-
єю, Космосом з космосом, соціально- комунікативними системами, 
іншими рівнями матерії) зберігається тисячоліттями, тільки у Но-
вий час звертаючись до фізичної і художньої його інтерпретації. Але 
«парамузична грань концепції музичного звуку (що  знаходиться 

160 Про що Ю. Рагс пише й у другій половині ХХ століття у Музичному енциклопедич-
ному словнику [293].
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за межами власне звучання) не вмерла і в наші дні і, здається, не 
відімре повністю ніколи, оскільки є дуже важливою частиною для 
формування уявлень про зміст музики взагалі» [869, с.  107]. Фор-
мування ж уявлень про звукові структури як музичні (крім власне 
структуруючи процесів) базується на потенціалі звукової матерії до 
втілення різноманітних почуттів і – звідти – до надзвичайних (ме-
тафізичних, дивовижних, ірраціональних) можливостей впливу на 
психіку людини, на деякі явища навколишнього світу, своєрідного 
«вікна» у невидимий світ.

Музичні інструменти у процесі такого відбору не просто при-
ймали участь у «загальному пошуку» і закріпленні інтонацій, але 
втілювали у своїх органологічних, тембральних та антрополого- 
символічних характеристиках культурно- соціальні, міфологічні, 
філософські, естетичні інтенції людства і, більш локальні, музично- 
специфічні знаки, тенденції, організації та смисли. Асафьєв заува-
жує: «зовсім парадоксальним було б твердження, що форма – та-
кий же засіб знаходження або виявлення соціального буття музики, 
як інструмент (недарма ж у створенні форм простежується вплив 
інструментарію епохи їх виникнення). Повторюю: щодо музики – 
це не парадокс. Те, що інструмент помітний, а форми – непідвлас-
ні дотику, справи не міняє. Не організоване людською свідомістю 
акустичне середовище ще не утворює музики. Найпримітивніші 
стадії відбору серед акустичних явищ засобів музичного вира-
ження вказують на тривалий процес оформлення і кристалізації 
оформленого. Відомо, що звукоряди, перш ніж з’явитися в роботах 
теоретиків у вигляді абстрактних від живої музики рядів (висхідні 
або низхідні формули співвідношень окремих тонів), засвоюються 
пам’яттю практично і побутують у вигляді характерних для кожно-
го ладу мелодійних формул- наспівів … Форма як процес і форма як 
окристалізована схема (вірніше: конструкція) – дві сторони одно-
го і того ж явища: організації руху соціально корисних (виразних) 
звукосполучень» [49, с. 23]. В. Медушевський також підкреслює, що 
«художній смисл (котрий постає в якості змісту по відношенню до 
звукової форми) безпосередньо промислюється за допомогою інто-
нації в живій музичній діяльності» [540, с. 12] (виконавській прак-
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тиці). Такий значеннєвий паралелізм між формою- інтонацією та 
інструментарієм невипадковий і зумовлений спільними властивос-
тями спатіалізації- геометризації (у інструментів – наочно- слухово-
дотиковими), походженням від живої (імпровізаційної) виконавської 
практики, а також збільшеними «надлюдськими» можливостями  
інструментів.

Саме в живій виконавській (дотиково- зорово-слуховій) практиці 
виявлялося, що музично- мовні опозиції (які мають далекі коріння 
у відмінностях звуків) – мажору/мінору, квадратності/неквадрат-
ності, форте/піано, тутті/соло, високого/низького регістрів тощо 
– утворюють підстави для структуризації звукової матерії, логіки 
розгортання, узагальнення, «слугують категоризації уявлень про 
буття» [540]. Такі аналітичні (за  Медушевським) структурування 
«працюють» не самі по собі і не на «пустому місці» – адже «прото-
інтонаційні передчуття» – «спонтанно- інтуїтивна думка про світ, від 
початку змістовна, багата, несе в собі культурний досвід оволодіння 
дійсністю»; рухомі «протоінтонаційним передчуттям», аналітичні 
конструкції «прилаштовуються» до такого досвіду, «ущільнюють 
ці невидимі можливості, безмірно збагачують своєю семантикою» 
[540]. Саме це складає, на думку В. Медушевського, «головну, специ-
фічну ознаку інтонування» [540].

Д. Кирнарська вказує на наявність музичного еквіваленту, «типо-
вого музичного «супроводу» ситуацій, в яких колись, на зорі людства, 
зароджувалися і укоренялися в побуті різноманітні звукові реакції, 
«висловлювання» та ін., словом, так звані протоінтонації 161» [373, 
с. 104]. Випереджаючи інтонацію музичну, останні «тяжіють до най-
давніших метасмислів, закодованих у «колективному несвідомому» 
(К. Юнг)», володіють «певним семантичним наповненням», є ««пси-
хоемоційним моторно- просторовим витягом» з процесу музичної 
комунікації» [там само, с. 105] і зберігаються в генетичній пам’яті 
людства. Дослідниця наводить чотири ситуативно- комунікативні 

161 За В. Медушевським, протоінтонація – «непевне передчуття музики», «синтетична 
цілісність». Інтонація, яка сформувалася, поєднує протоінтонацію з відповідним їй аналі-
тичним стрижнем [540].
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групи, яким відповідають певні інтонаційні типи 162. Мисливським 
та військовим ритуалам – вольові, призовні, стверджувальні, силь-
ні, тверді інтонації. Ігрові, жартівливі ситуації – моторні, веселі, 
пустотливі. Ситуаціям прохання або благання – ліричні, вмов-
ляючі, голосінні інтонації. Ситуації молитовної зосередженості,  
спокою – інтонації монотонно- розмірені. Отже протоінтонація 
переростає на музичну, коли її смислові інтенції проявлять себе  
у конкретних (організованих у систему) музичних засобах виразо-
вості (мелодика, фактура, ладовість, гармонія, метро- ритміка, тем-
брика, артикуляція тощо). Усі вони включаються до «своєрідного 
«метасловника» музичної виразовості, що спирається на фольклор-
ні джерела» [там само].

Зазначимо, що перші два з вказаних типів історично втілювалися 
переважно в інструментальних звучних формах, бо вимагали яскра-
вості і сили звучання на відкритому ландшафті, моторно- чітких 
звуковидобувань, артикуляційної чіткості. Два інших типи, більш 
придатні для голосового виконання, також досить рано проникли 
до інструментальних звучань, перш за все на аерофонах, здатних до 
наслідування співу і живого дихання 163. Існування вказаних психо-
логічних моторно- просторових значень (від знаків – до відчуттів 
і, втім, смислів), виступаючих своєрідними кодами, кореспондує 
з концепцією протоінтонації В. Медушевського: «… вищі сучас-
ні соціально- духовні смисли виростають зсередини найпростіших  
і найдавніших» [540], і підтверджує нашу думку про еволюційний 
шлях звукової стихії від звук-сигналу, звуку- знаку, звуку- символу – 
до звуку- інтонації.

Дуалізм тілесності та ідеальності інтонування, як специфічно 
людської якості втілення буття у його цілісно- різноманітних інтен-
ціях, сприяв формуванню музично- мовної свідомості, специфічної 
музичної мови, нарешті – музичних інструментів як символів та 

162 Д. Кирнарська називає їх «архетипічними базисними формами, що є первинними 
психомузичними утвореннями, де певна комунікативна ситуація тягне за собою певний 
моторно- пластичний і просторово- часовий образ» [373, с. 104]. Такі базисні форми ле-
жать в основі універсального психомузичного словника сприйняття.

163 Смичкові з характеристиками дихання і пластичної співучості голосоведіння ви-
никли значно пізніше.
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втілювачів такої специфіки. Інтонуюча свідомість (А. Торопова), 
породивши «іншу реальність» людини, в якій «відображені всі … 
властивості і особливості людського» [797, с.  47], фактично, зро-
била звукове мистецтво – музику (разом з іншими мистецтвами і, 
за деякими властивостями, більше за них) «внутрішньо- зовнішнім 
сховищем «людського в людині» у знаково- символічній формі» 
[там само], в інтонаційних знаках, образах, символах. І якщо «ан-
тропологічною функцією музичної свідомості доцільно вважати 
відкладення і збереження в звукосимволічній формі життєзначу-
щих переживань роду», то сама «інтонаційно- символічна діяльність 
може вважатися знаряддям відтворення досягнутого духовного 
досвіду людства. Ця сутність феномену музичної свідомості забез-
печується його «мовністю», закріпленої в різних культурних видах»  
[797, с.  153]. Такий духовний компонент (не  просто виразово- 
чуттєвий або інтелектуальний, хоча обидва – важливі) і утворює 
явище інтонаційності як «вищої виразовості». На всьому протя-
зі розвитку європейської музики «культура, яка ускладнюється 
і накопичує духовні (в  сенсі наявності інтелектуалізму) цінності, 
веде до інтенсивного зростання процесу оформлення в музиці, 
до подальшого розширення форм і до поглинання вже окристалі-
зованої форм наступними», – заключає автор інтонаційної теорії 
музики [49, с. 111]. Це стосується і кожного окремого (і поодино-
кого) звуку, який ще від давньогрецького канону сприймався як ці-
лий (і  цілісний) космос (за  тисячоліття до того розпочавши шлях 
музично- звукової еволюції), якість якого лежить в основі виконав-
ського інтонування (ані ноти поза смислу) – з точки зору технології, 
спрямовування виконавського тонусу та перебування або досяг-
нення Краси, який, нарешті, у ХХ столітті певним чином спрямо-
вував музичний символізм і постав ключовим стильовим елемен-
том мінімалізму в музиці. В цьому випадку звук-символ, звук-знак  
і звук-матеріал могли синтезувати свої функцій і значення на основі 
одухотвореної ідеї.

В.С. Мухіна, уособлюючи позиції внутрішнього простору 
особистості у їх співвідношенні з духовним досвідом, зазначи-
ла: «Образно- символічна мова живопису, музики, прози і поезії 
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створює нескінченність нетрафаретного внутрішнього простору  
особистості. Проживаючи свої почуття, образи і думки, творець 
нового бачення сутнісних образів шукає способи їх передачі іншим 
людям. Конкретна людина як творець привносить в зовнішню ре-
альність образно- знакових систем свої виключні образи і симво-
ли і тим самим поповнює і розвиває реальність образно- знакових 
систем Великого поля суспільної свідомості» [573, с. 314] Подібна 
експлікація внутрішнього світу людини в конкретиці та над узагаль-
неності звукових форм – в музичному інтонуванні – «в цілому може 
вважатися знаряддям збереження і відтворення досягнутого духов-
ного досвіду особистості, сім’ї, роду, етносу, людства» [219, с. 58].

Тривале перетворення звукової стихії від звуку- сигналу 164 (поза 
предметної ідентифікації, звук як знак присутності), через звук-

знак 165 («розшифрований», осмислений сигнал), звук-предмет (оп-
редметнений, уявлений знак, матеріально- статична сторона зву-
ку), звук-матеріал (що  підлягає організаціям і трансформаціям, 
матеріально- рухова сторона звуку), звук-символ (виразово- умовний 
знак, ціннісно- мотивований у злитті знака – того, що означає –  
і значення; матеріально- ідеальна сторона звуку) – на звук-інтона-

цію (матеріально- ідеальна сторона звуку) – має певну точку «ви-
буху», яка характеризується наявністю узагальненого (буттєвого) 

діалектичного начала і духовного спрямування смислу, виявленого у 

конкретних музичних засобах виразовості. Адже «не цілісні твори 
в єдності їх форми і змісту», а саме «матеріально- звукова структура 
музичного твору та її окремі елементи» (у їх числі і звук) виступа-
ють «носіями художньо- семіотичних функцій» [540, с.  4]. Середо-
вищем, в якому розгортаються ці останні, за В. Медушевським, стає 
соціальне поле, але не у глобальному масштабі суспільного життя,  
а «більш локальна ситуація художнього спілкування, ситуація твор-
чості, виконання і сприйняття музики» [там само]. Але така ситу-
ація художньої комунікації стала результатом багатотисячоліт-
нього шляху опрацювання людством звукової стихії. Як зауважує  

164 Звук – завжди сигнал.
165 В певних випадках уточнювального, додаткового «розшифрування» звук-знак  

і звук-сигнал можуть перетікати один в інший і навпаки.
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Т. Чередниченко, «… музичну історію можна розглядати і як історію 
знаходження художніх властивостей звуку. На кожному еволюцій-
ному етапі звук є проекцією всієї музики, що відбулася» [871, c. 29]. 
Продовжуючи цю думку, можна сказати, що така проекція через му-
зичні інструменти, спеціально створені як подовження і, одночасно, 
відокремлення джерела людського звуковиявлення задля посилення 
звукових можливостей і творчо- аналітичного «погляду ззовні», доз-
воляє певним чином сконцентрувати експериментально- пошукові 
інтенції у їх абстраговано- ідеальній та технологічній цінності.

Музичний звук виразно демонструє широке поле імовірнісних 
властивостей, що і зумовлює потенційну нескінченність феномена 
музичної культури, бо в основі будь-якого музичного образу так 
чи інакше, для композитора, виконавця і слухача буде полягати 
опрацювання категорії та явища музичного звуку, що є фундамен-
том для формування більш високих рівнів образності. Розпочавши 
свій розвиток у процесі формування свідомості і мислення, звук 
(звукова культура) не просто набуває абстрактно- ідеальних форм 
свого буття, коли «інтенціональна компонента починає перева-
жати над чуттєвою» [219, с. 86], а знаходить ознаки певним чином 
персоніфіковано- антропологічної (ідеально- найкращої) власної 
«внутрішньої форми», пов’язані з «вічним» духовним пошуком лю-
дини. Тут і виникає поле функціонування звуку як Іншого, виклика-
ючи різноманітні рівні і форми діалогу для повноцінного «пошуку 
істини». Звук як такий існував задовго до створення людини, але 
тільки її творчі, а втім – духовно- творчі інтенції зробили можливим 
перетворення його на матеріал та своєрідний «інспіратор» мисте-
цтва. Фактично, це відбулося тоді, коли проінтонований (голосом 
або через інструмент) звук почав свідомо вміщувати вищий смисл 
Краси, Бога, Вищого Ідеального. Своє уречевлене, матеріальне вті-
лення така ідея отримує на рівні звуковедення, специфіка якого 
складає технологічне завдання виконавця і інструментального май-
стра. Народжений таким чином звук-образ (звукообраз) доходить 
до рівня звуку- смислу (звукосмислу), через мислевідчуття, до рівня 
позасвідомого, інтуїції, чистої Ідеї, Бога. У такому форматі звуко-
ведення набуває теургічного (за  П. Флоренським) статусу. Смисл, 
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у свою чергу, спонукає до цільності ідеї, її вищого втілення, тобто 
звук-смисл перетворюється на звук-ідею (звукоідею), набуваючи 
властивості саморозвитку усієї ієрархічної системи (звук-сигнал, 
звук-знак, звук-символ, звук-предмет, звук-матеріал, звук-інтона-
ція, звук-образ, звук-смисл, звук-ідея). В такому високорганізова-
ному вигляді, в аспекті саморозвитку, звук «підказує», спрямовує, 
ініціює розвиток музичного інструментарію, музичного мислення 
та музики в цілому, продовжуючи розвивати сам себе. А інструмент, 
народжений колись у наслідуванні навколишньому природному 
світу, власному тілу, іншим неземним (нелюдським і неприродним) 
умовно- уявним звучанням, в результаті довжелезного історичного 
шляху, спонукав людину «звучати інакше», в наслідування Боже-
ственному голосу.

Музичний інструмент, подібно до такого трактування звуку, од-
ночасно втілює його матеріалізацію (опредметненість, уречевлення, 
знаковість) та ідеалізацію (духовність). І подібно до живої персони – 
володіє власним «тілом», «душею- звуком» і «духом- ідеєю», можли-
вим тільки у невловимому русі «чародійства» виконавського акту. 
«Залишаючись акустичною, емоційно- характерною і асоціативно- 
символічною цілісністю, звук розгалужує свої духовні коріння в про-
сторі нечутного, в сфері «того, що мається на увазі». Парадокс музи-
ки як єдності гранично чуттєвого і надзвичайно абстрактного скон-
центрований в кожному музичному звуці (курсив наш – А.Ч.)», кон-
статує Т. Чередниченко [872, с. 37]. Цей абстраговано- теоретичний 
посил стає ключовим завданням виконавця з точки зору специфіки 
його звуковидобування як втілення Вищого смислу.

Недаремно ж звук понятійно і буттєво постав в основі категорії 
«звуковий образ світу» 166, який, виступаючи смисловою моделлю 
світу, сьогодні є одним з найважливіших «когнітивних концептів, зу-
мовлених новим етапом самоусвідомлення людини в умовах глоба-
лізації звукового середовища культури» [691, с. 132]. Завдяки своїм 
відчутно-»живим» символічним, семантичним та світомоделюючим 
властивостям звук стає здатним відтворювати авторську концепцію 

166 З проекціями – звуковий образ твору, композитора, музичного інструмента, епохи, 
країни, етносу тощо.
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єдності Буття, «творити «живу культуру» сьогодення», ставати «уні-
версальним способом звуковираження «нової краси»» [691, с.  9].  
В інструментальному звуковираженні зосереджуються структуро- 
та смислоутворювальні компоненти звукового образу світу у єдно-
сті їх матеріального та ідеального проявів, формуються специфічні 
способи організації звукового матеріалу як принципи моделювання 
образу світу. Саме тому звуковий образ самих інструментів набуває 
концептуального значення «як втілення єдності тілесного (фізико- 
акустичного), душевного (антроповимірного) і духовного (ціннісно-
го) вимірів буття» [там само]

Вказані переломні точки історії західноєвропейської музичної 
культури співвідносяться з інсайтними точками розвитку музич-
ного інструменталізму: створення чисельних різновидів музичних 
інструментів, перші сольні та «оркестрові» виступи музикантів- 
інструменталістів (античність); автономізація музичного інстру-
менталізму, виникнення нового фортепіанного стилю гри і пись-
ма аж до такого рівню «саморозвитку системи», коли музично- 
інструментальні форми постають «взірцем мислення» для інших 
видів мистецтв, літератури та філософії (XVI – початок XХ століть); 
емансипація звучного звуку-тону зі спиранням на інструментальні, 
передусім, форми з їх посиленою різноманітністю звуковидобуван-
ня і звуковедення (від другої половини ХХ століття).

1.2. Формування етосу музичного інструментарію:  
Давні Середземномор’я, Греція, Рим

Музичні інструменти, культура гри на них, інструментальна му-
зика і відношення до неї зазнали за минулі тисячоліття грандіоз-
них змін, пережили кілька «великих вибухів», але «цеглинки» ста-
родавнього професіоналізму виконавців і майстрів; міфологічно- 
філософські, антропологічно- психологічні аспекти буття музичного 
інструменталізму постали у підґрунтя майбутнього мистецького 
феномену.

Звуковий образ епохи, її «музично- акустичне обличчя» (Є. Гер-
цман) виражається «в особливих формах, властивих тільки даному 
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періоду… Мова йде про деяке «середнє акустичне», що є типовим 
для конкретного етапу музичної практики. Воно канонізується му-
зикознавством і особливо акустичною теорією» [200, с.  19]. Му-
зичний інструментарій, власне і створений для втілення музично- 
звукових показників та інтенцій своєї епохи (втім, за певних умов 
набуваючи властивостей ініціації нових засобів і форм), матеріально 
зафіксований у археологічних або збережених до наших днів арте-
фактах (самих інструментах, їх частинах, органологічних описах 167, 
теоретичних та інструктивних роботах, літературних пам’ятниках), 
є історично-об’єктивним втіленням етапів розвитку музичної твор-
чості і культури в цілому. Що ж стосується інструментальної музи-
ки – інструменти повністю визначають її звукове поле, справляю-
чи вплив і на семантичні та структурно- технологічні вектори усієї 
музичної творчості. Це обумовлено позиціями наочності, спатіа-
лізації, експериментальної мобільності, різноманітності, поєднан-
ням «техне» і персоніфікації у музичних знаряддях. Можливо тому,  
у теоретичних трактатах і у мистецькій практиці з давніх часів му-
зичному інструментарію та інструментальній музиці приділялася 
особлива увага. Проголошувалося, що музичні інструменти мають 
етос, здатні впливати на психіку людей, лікувати душу й тіло, ви-
ховувати, адже інструменти чуйно втілювали усвідомлені та неусві-
домлені культурні інтенції кожної епохи (як  у момент створення, 
так і довготривалого або «стретного» – як це відбулося у ХХ сто-
літті – удосконалення); могли виступати як символами – епохи, ет-
носу, країни, роду (постійно зустрічаються у геральдиці, на монетах,  
у поетичних і філософських текстах), так і практичними втілю-
вачами (музичного мислення – наприклад ладового, фактурного; 
жанрово- ситуативного, соціального, ритуального, дозвільного кон-
текстів). Можна сказати, що історія дослідження музичних інстру-
ментів відраховується від часу їх створення як спеціальних знарядь 

167 Органіка (грец.) – наука про інструменти та мистецтво гри на музичних інструмен-
тах в античному світі [207, с. 16]. В рамках античної науки (системи знань) про музику ор-
ганіка займалася не більше, ніж своєрідним естетичним осмисленням характеру звучання 
інструменті.
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або використання природних предметів для втілення мислительно- 
звукових процесів 168.

Письмовим джерелам про музичні інструменти та інструмен-
тальну музику передували, як відомо, усної природи міфи, сказання, 
легенди, казки, що, з одного боку, посилювало міфологічну симво-
ліку самих інструментів; з іншого ж боку, той факт, що інструменти 
так глибоко укорінились у міфологічному мисленні і світосприй-
нятті, свідчить про їх іманентну, первинну значущість незвичайно- 
надзвичайного толку як одну з необхідних передумов появи. І. Ма-
циєвський визначає, що становлення перших досліджень (або кон-
текстних згадувань) про музичні інструменти та інструментальну 
музику і, «особливо, їх письмове закріплення, пов’язані з процесами 
племінної консолідації, формуванням і розвитком ранніх держав» 
[532, с.  8], тобто на етапі досить чіткої ієрархічної організації як 
соціально- культурних і духовно- ритуальних структур, так і певної 
речово- технологічної бази суспільства 169. Наступні етапи – від часів 
Стародавнього Єгипту, Ассіро- Вавілонії, Палестини, Греції і Рим-
ської імперії до європейського Відродження і загибелі феодальних 
держав – позначилися сприйняттям музичного інструментарію та 
інструментальної музики як важливої, а надалі і невід’ємної галузі 
естетико- філософських штудій, що «закріплювали соціальне, за-
гальнодержавне значення інструментарію і музики» (в умовах якого 
народжувалося звукове інтонування), координували «умови, форми 
і способи їх належного застосування» 170 [564, с. 14].

168 Ми тут свідомо опускаємо етапи первісного засвоєння структур фізичної (яка 
завжди суто інструментальна) і біологічної музики, які «відбивалися в корі головного 
мозку у вигляді стійких звукових уявлень» і «сприяли асоціаціям між способом і резуль-
татом звуконародження» [532, с. 123] за допомогою власного тіла або на перших звуко-
вих знаряддях (природних, як еолові інструменти, або предметів у якості подовження 
власного тіла – палки, ракушки, земля і т. п.) – за доби засвоєння і виготовлення знарядь, 
удосконалення труда, перших «мистецьких» спроб («передумов олюднення» [647, с. 393]). 
І концентруємо увагу на професійній музично- інструментальній сфері.

169 Маються на увазі спеціально виготовлені інструменти або природні предмети, 
пристосовані до організованого звукового самовираження.

170 І. Мациєвський стверджує, що об’єкт дослідження цих текстів обмежувався при-
дворною і храмовою культурою: «Народне музичне мистецтво в найдавніших писем-
них пам’ятках або взагалі майже не порушувалося (в Західній Європі), або фіксувалося 
(на Сході), але жорстко не регламентувалося» [532, с. 8].
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Сьогодні науці вже відомо про достатньо високий, впорядкова-
ний рівень музичної практики найдавнішого південно- східного Се-
редземномор’я, «починаючи від конструкцій і типів інструментів, 
що викривають багатовікову цивілізацію, і закінчуючи чисельними 
хоровими, танцювальними та інструментальними колективами, 
які виконують свої функції за строго визначеним регламентом- 
ритуалом». Сама музика країн давнього Сходу рясніє «розквітчен-
ням перехідних від покоління до покоління мелодико- інтонаційних 
і ритмічних «звукоформул», які систематично застосовуються  
у зв’язку з певною ситуацією або смислом тексту… в процесі ім-
провізаційного відтворення» [там само]. Таким чином, ця звукова 
культура вже набула інтонаційного рівня, включаючи інструмен-
тальні її характеристики. Довжелезний шлях від «гнучкої лозини» 
або очеретини до порівняно високо розвинутих арф, лір, лютен, 
аерофонів з язичками, подвійними тростями тощо охоплює не 
одне тисячоліття. Але, за справедливим твердженням К. Зак-
са, це не просто шлях «технічного удосконалення інструмента», 
а й «чисто музичний прогрес: розширення звукового діапазону, 
більш красива, повна, міцна звучність і чистота строю», які стають 
«нагальною потребою» – вже перші виявлені артефакти і рисун-
ки свідчать на користь «сформованого, зрілого мистецтва» [298, 
с. 47–48]. Але ж з досвіду наступних епох музикування ми знаємо, 
що вказані два процеси завжди є взаємозалежними, взаємовпли-
вовими і, що важливо, взаємокорисними. Удосконалення музич-
них засобів (діапазон, динаміка, стрій та ін.) багато в чому спира-
ються на просторово- слухові, спатіально- уречевлені уявлення на 
інструменті (наприклад, і сьогодні багато виконавців при слухово-
му інтонуванні уявляють собі, часто навіть імітуючи гру пальцями  
у повітрі, зручну для поступеневої або акордової наочності форте-
піанну клавіатуру).

Відношення до самих музичних інструментів з боку виконав-
ців та слухачів позначалося у їх персоніфікації. Так, в Шумеро- 
Вавілонському царстві на честь певних музичних інструментів від-
бувалися навіть жертвопринесення. За уявленнями шумерів, боги 
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були не тільки любителями музики, а й музикантами- виконавцями, 
і широко постійно використовували вплив своєї гри на оточення. За 
легендами й міфами, інструменти люди часто отримують в дар від 
богів або культурних героїв, які самі їх і виготовляють (таке похо-
дження і приналежність музичних інструментів зіграли чималу роль 
в міфологічній символіці інструменталізму і вплинули на формуван-
ня інструментального етосу). Історичні джерела дозволяють гово-
рити про багатий, різноманітний і відносно удосконалений музич-
ний інструментарій вже до початку III тисячоліття до н. е. Поряд із  
зображеннями музичних інструментів вчені знайшли і залишки 
самих інструментів: різноманітні ударні (переважно барабани та  
сістр); з духових – архаїчна поздовжня флейта, близька давньо-
єгипетській, язичкові – типу гобоя; зі струнних зустрічаються (як 
і в Стародавньому Єгипті) арфоподібні ліри, арфи, лютні. В ін-
струментальних ансамблях Шумеро- Вавілонії ударні сміливо по-
єднуються зі струнними і з духовими (ту  важко угледіти якісь 
тембрально- фактурні принципи «інструментовки», скоріше за все, 
як потім у Давньому Римі, слухачі і виконавці задовольнялися за-
гальною різнобарвно- шумовою гучною «гетерофонією» звучан-
ня). Свої «виступи» жерці-калу (співаки) супроводжували грою на 
музичних інструментах (претендент на звання жерця мав в числі 
інших умінь володіти і таким). Ритуал служби «калу» описується 
Урукськими текстами аж до найдрібніших подробиць. Вказуються 
і способи гри на музичних інструментах, зокрема, що стосуються 
«lilissu» (відповідного, очевидно, тимпану). Описується навіть спо-
сіб його виготовлення, позначений сакральністю: все починається 
з жертви бика, який повинен віддати свою шкіру для lilissu. Взага-
лі музичні інструменти шумерів відрізнялися особливим культо-
вим значенням; скоріше за все, вони, з одного боку, утворювали 
додатковий шар таємничої посвяти, причетності до сакрального, 
могли бути коштовними, багато прикрашеними, з іншого боку, на-
вики гри завжди потребують часу оволодіння ними, певних знань, 
здібностей з відповідними збереженням традицій, знов таки,  
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таємничо- сакрального характеру. Так, наприклад арфа, труба 171, 
барабан використовувалися також як засоби відлякування злих ду-
хів (досить різноманітний «набір», який, випадково чи ні, охоплює 
різні класифікаційні різновиди – хордофон, аерофон, мембрафон). 
Магічну силу вони отримували, звичайно, в результаті маніпуляцій 
жерця (ритуали проводилися під спів гімнів і подячних молитов  
в супроводі арфи, флейти і барабана), але таке збереження прадав-
ніх традицій використання «звучної сили» поза людського тіла свід-
чить про сталість музично- інструментальної ритуаліки як втілення 
«гласу» божества (за них «говорили» частіше нелюдськи гучні тру-
ба і барабан). У найдавнішому культі померлих похоронна процесія 
йшла до місця поховання під музику труб, барабанів і хору храмових 
співаків [357]. У шумеро- аккадській міфології Гільгамеш 172 зробив 
зі священної іви чарівний барабан, під час гри на якому отримував 
владу над молодими людьми, але втратив інструмент за молитва-
ми останніх, яких використовував несправедливо. Тут інструмент 
виступає буквальним знаряддям впливу (тільки підчас звучання)  
і навіть опиняється у пеклі (герой- виконавець переключається на 
пошуки смислу буття). В пісні не вказується про покарання інстру-
мента як персоналізованої істоти, але такий підтекст може бути 
присутнім. В подальшому легендам і навіть живій історії відомі ви-
падки справжньої «страти» інструментів. Так, казахський кюй «Ак-
сак кулан» («Хромой кулан»), оснований на давньому переказі про 
сповіщення сумної звістки про смерть ханського сина (носію якої 
загрожувала страшна страта) через інструментальне (без жодного 
слова – за що й спостигала страта) повідомлення на домбрі (у каза-
хів склався цілий жанр – естирту, де без слів, однією лише музикою 

171 Взагалі-то важко провести чітку межу між давніми трубами й рогами. Звичайно 
дослідники відносять до других інструменти з чітко вираженими конічними каналами,  
а до перших такі, у яких довжина каналу більшою мірою була циліндричною, як, наприклад, 
у стародавньої прямої металевої єгипетської труби з широким розтрубом (мундштук був 
кістяним) або у палестинській хасосрі та ін. [998, c. 71]. Такі стародавні труби дозволяли 
видобути 1–2 натуральних, гучно- пронизливих звуки, чим власне і визначалося коло їх за-
вдань та ритмічно- мелодійні фігури: подавання сигналів на далекі відстані, гра урочисто- 
фанфарного (фактично, сигнального) типу під час церемоній, ритуалів і обрядів.

172 Правитель шумерського міста Урук наприкінці XXVII – початку XXVI століть  
до н. е., за легендою – напівбог, який шукає безсмертя, а також герой шумерської пісні, 
створеної до XXVIII століття до н. е. [950, с. 109–113].



167

Розділ 2. 

Історичні передумови музично-інструментального мистецтва: від звуку до інструменталізму

домбри виконавець готує близьких до сумної звістки). Виконавець 
так виразно заграв на цьому струнному інструменті (призначено-
му взагалі для синтезованого вокально- інструментального жанру 
кюю), що хан, усе зрозумівши, мав віддати наказ залити свинцем 
«горло»-отвір домбри, а не людини, яка формально не промовила 
ані слова [532, с. 49]. А у ХVІ столітті разом з людьми, визнаними 
винними у смерті малого царевича Димитрія (сина Іоанна Грозного) 
покараний був і великий дзвін, який сповістив жителів Угличу про 
трагедію: інструмент скинули з дзвінниці, кат на міській площі при-
людно висік його батогами, вирвав язик і відрубав одне вухо; потім 
дзвін був висланий до Тобольська у Сибір як справжній засланець 
(де  називався «першозасланим неживим з Угличу» [249]) і тільки  
у ХІХ столітті був поверненим до Угличу.

Отже, музичні інструменти здавна мали «власні» чарівні або 
живі «голоси», які використовували свою інструментальну мову, 
зрозумілу слухачам, здатну здійснювати вплив на них, а музично- 
інструментальні артефакти (як і зображення сцен за їх участю, наве-
дення у текстах) вже тої далекої (шумеро- вавілонської) доби у нау-
кових гіпотезах про рівень цивілізації, культури, мислення, ритуаль-
них, мистецьких та побутових форм, соціальної ієрархії (інформа-
цію для аналізу про що дослідники збирають по малим «крихтам») 
виступають одним з найважливіших маркерів – не менш, а може  
й більш красномовних, ніж інші знаряддя. Сама наявність музичних 
інструментів, а також органологічна складність, кількість та розма-
їття, зовнішнє оформлення, частота і контекстні умови зображень 
та згадувань, світоглядно- міфологічна укоріненість фіксують (спи-
раючись на аналогічні висновки щодо менш віддалених епох) мож-
ливість, бажання і етапи втілення людського мислення, світосприй-

няття, культури почуттів, духовності.
Вважається, що найбільш ранній текст, в якому міститься ін-

формація про музику і (відразу!) музичні інструменти, представ-
лений на шумерській клинописній табличці MS 2340, що датується  
2600 рр. до н. е 173. У відповідному словнику перераховуються  

173 Табличка знаходиться у приватній колекції у Великобританії.
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9 музичних струн або «звуків» 174, біля 20 музичних інтервалів 175  
і 23 (!) інструменти, серед яких арфи, ліри 176, кіннор 177 і такі, що 
більш ніде не згадуються [628, с. 19]. Очевидно, табличка належить 
до знахідок знаменитих розкопок в Урі у 1926–1938 рр. під керівниц-
твом Л. Вуллі, коли були знайдені перша (з  поки знайдених) арфа  
з гробниці «принцеси (або жриці) Пуабі» 178 (на голові виконавця була 
корона, що свідчить про його статус головного музиканта принцеси 
і про значення музикування, зокрема інструментального), а також 
багато лір, арф, ударних інструментів в інших гробницях [407].

Ще більш давніми є барельєф з гробниці царя Фів (3762–3703 рр.  
до н. е.), що зображає музичний інструмент з корпусом, грифом  
і ладами (тут може виникнути непорозуміння розшифрування 
зображення) [925, с. 4] та наскельні зображення («коріння письмо-
вого мовлення» [647, с. 420]) арфоподібних інструментів у Мегіддо 179 
– імовірно 3000 рр. до н. е.; у кикладських похованнях в Егейському 
морі – приблизно 2700–2200 рр. до н. е. (арфи сидячих музикантів 
мають форму грецької букви «дельта», резонатор знизу) [там само]. 

174 Характерно, що переклад з шумерської відбиває трактування звукової природи 
музики (струна=звук), а чимала кількість струн свідчить про функціонування структу-
ризації різних звуків як «аналітичного аспекту форми», за В. Медушевським. Шумерцям 
належить пальма першості у створенні писемності і законо давства як такого. Тож не 
дивно, що найдавніші артефакти мистецтва були віднайдені (і, скоріше за все, з’явилися)  
саме тут.

175 А це, фактично, узагальнення тогочасного автора щодо інтонаційності доби, при-
чому структурування відбувається, очевидно, на основі наочної спатіалізації струнних 
інструментів.

176 К. Закс вважає ліру, на відміну від арфи, запозиченим зі сходу інструментом, який 
з’явився тільки у Середньому царстві ймовірно з Сирії, у ІІ тисячолітті [298, с. 55.

177 У табличці використано західносемітське слово «ki-na-ru», яке В. Петров вважає, 
можливо, одним з перших згадувань знаменитого струнно- щипкового інструменту царя 
Давіда – кіннора. Дослідник припускає що пізніше термін потрапляє до єврейської Біблії.

178 Повністю збереглися золоті прикраси інструмента, по яким відновили дерев’яні 
частини артефактe. Верхній дерев’яний брус арфи був обшитий золотом, кілки для струн 
теж золоті, як і голова бика на передній частині корпусу з очима і бородою з дорого-
го афганського лазуриту. Резонатор прикрашала мозаїка з червоного каменю, лазуриту  
і перламутру.

179 Стародавнє місто (інакше – Мегіддон) на заході Ізреельської долини на терито-
рії сучасного Ізраїлю. Вважається, що там відбувалася остання битва між добром і злом  
(Армагедон).
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Саме в музичній культурі давнього середнього Сходу науковці вба-
чають коріння досягнень наступних епох, зародки художніх форм  

і жанрів, зокрема страстей- містерій 180, за участю інструментів – 

передвісників античної драми [564, с. 20]. Таким чином, інструменти 
стають причетними, важливими і необхідними у витоків майбутніх 
мистецьких мови і мовлення (поруч з іншими видами) практично  
у всіх видах людської діяльності (від побутових до ритуальних). Вже 
за тих давніх часів складаються й основні групи музичних інстру-
ментів: ударні, струнні щипкові (ліро-, кіфаро-, арфо-, лютнеподіб-
ні; багатострунні – від 6 до 20 струні у Новому царстві – і грифні) 
та духові (язичкові типу гобоя 181; мундштучні види – як згадувана 
єгипетська пряма труба), форми сольного й хорового співу, перші 
уявлення про музично- жанрові прояви і лади.

Але значно вищого розвитку у порівнянні з первісним сус-
пільством музична творчість стародавніх цивілізацій досягає че-
рез надання їй сакрального значення в організовано- професійних 

формах храмових традицій, що складалися; буквально «у руках» 
жерців, які використовували музичні інструменти для створення 
впливу у синкретичному цілому язичницького обряду. При цьому 
і самі інструменти- знаряддя набували сакральності статусу через 
їх матеріалізовано- ідеаційні властивості звучного впливу. Необхід-
ність використання жрецькою кастою музичного інструменталізму, 
з одного боку може бути пов’язаною зі звуковою рудиментикою ша-
манства у «приховуванні людського голосу», інструмента – як посе-
редника між реальним та Іншим світами; з іншого – знаком (і свя-
щенним артефактом) жерця, що піднімає останнього у володінні 
спеціальним знаряддям над пересічними людьми, а також здатністю 
самого інструментарію до більш складних у порівнянні з первіс-
ною, недержавною добою звукових втілень язичницької духовнос-
ті впливовими (це вже усвідомлене, бо активно використовується) 

180 Найвідомішими є страсті (чемерці називали їх містеріями) Озіріса, магічне відро-
дження якого «підроблює» явища життя [564, с. 20].

181 Вважається, що цей більш складний і різкий за звучанням інструмент, як і ліра, 
прийшов зі Сходу, потіснивши єгипетську ніжну і тиху поздовжню флейту [298, с. 57].
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звуковими засобами. Але така впливовість швидко була «розпізна-
на» і використана й у світсько- державній сфері, де, з одного боку,  
підтримувала божественне походження правителів, з іншого, става-
ла невід’ємною часткою дозвільних (земних, тілесно- чуттєвих) захо-
дів, які паралельно почали свій розвиток і у нижніх шарах суспіль-
ства, сягнувши згодом явища іманентного фольклорного музично- 
інструментального професіоналізму (на  відміну від фольклорного 
вокалу [532]).

Утворення і паралельний розвиток цих двох векторів втілення 
(духовного й тілесного, ідеального і матеріального, храмового і доз-
вільного), відтворюючи концепцію звукової природи в цілому, спри-
яло формуванню відповідних мовних засобів (зокрема, й музично- 
інструментальних) і через тисячоліття підсумувалося на новому 
рівні у мовній та ідейно- образній системах музичного мистецтва 
в цілому та музичного інструменталізму, зокрема. Про визнання  
у давньоєгипетському суспільстві музикантської професії палацо-
вих музикантів говорить факт будування деякими її представниками 
власних гробниць. Так, один з таких придворних музикантів зобра-
жений на власній гробниці у вигляді статуї граючим на довгому наї 
[339, c. 1252]. А в державній ієрархії Шумеру музиканти (які вже не 
обходились у синкретичному цілому ритуалів, світсько- державних 
та побутово- дозвільних заходів без музичних інструментів, що їх по-
силювали у звучно- речовому, символічному, таємничо- особливому 
впливових планах) стояли безпосередньо за богами і царями (воло-
діли «таємницею» впливу). До того ж через синкретичний зв’язок 
музики з жестами та тілесними рухами інструментальне звукови-
явлення, навіть у жорсткому синкретизмі вказаної доби (або через 
нього), кристалізувало зародки власних пластично- спатіальних ха-
рактеристик інструментального звучання, зокрема, специфічних.

Втім, більш конкретна інформація того часу про інструменти  
і умови їх використання лише дотична. Окрім знайдених артефак-
тів скульптури і живопису, це тексти гімнів та піснеспівів, згадки  
в документах і папірусах, а також свідчення давньогрецьких та рим-
ських авторів (Геродот, Платон, ін.) про попередню їм добу. Ціка-
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во, що від періоду Давнього Царства щипкові (зокрема, арфа) гра-
ли разом з духовими (флейтами) 182 і чоловічими голосами (співці 
також відбивали ритм у долоні і певним чином «диригували» ін-
струменталістами, використовуючи хейрономію 183), але флейти не 
використовувалися у чистому тембрі, без струнних і на відміну від 
них (диференціація струнних і духових за етосом відбудеться у дав-
ньогрецькому вченні, саме тоді вони і почнуть використовуватися у 
окремих, тембрально- чистих звучаннях). У період Нового Царства 
різноманітні інструментальні склади вже сполучались як між собою, 
так і з жіночо- чоловічими співочими складами [954, с. 35], малюн-
ки дозволяють зробити висновок про одночасне видобування двох 
звуків на одному інструменті, К. Закс стверджує також введення по-
лутонів [298, с. 58–59]. Також, якщо за часів Давнього Царства спів 
та гра на інструментах були прерогативою виконавства і контролю-
вання жерців, то вже у період Середнього Царства навіть раби по-
чинають займатися музикою (у тому числі, інструментальною грою, 
що вимагало, як мінімум інструмента, який не був безкоштовним), 
а побутово- домашнє музикування швидко секуляризується 184. Так, 
у папірусі Іпувера відзначається: «Той, хто не знав навіть ліри, нині 
став власником арфи. Той, що навіть для себе не співав, він звеличує 
тепер богиню Мерт» [801, c. 67].

182 Досить сміливе поєднання, хоча питання тембрового співзвуччя, скоріше за все, не 
ставилися. На першому місці був ритм.

183 Зображення на гробниці фараона V династії Шепсескара – двоє співаків ударяють  
у долоні, акомпануючи танцівницям, а співаки у верхньому ряду зображення «диригу-
ють» флейтистом, кларнетистом і арфістом (скоріше, це були мимовільні танцювальні 
рухи, що свідчить на користь синкретизму). Але, ймовірно, хейрономічні жести могли 
відтворювати не тільки ритмічні показники, а й звукову різновисотність, підсилюючи 
вплив та виразність виконання. У будь-якому разі визначеність і повторюваність же-
стових зображень під час співу явно входили до комплексу виразовості – спонукали до 
оформлення звукових уявлень, їх структуризації, допомагали пригадати знайомий мате-
ріал – тобто, виконували функції нотного письма, спрямування спільного процесу вико-
нання, поглиблювали емоційний вплив. На наш погляд, сюди ж можна віднести і форми 
інструментальних рухів при під час гри. К. Закс вказує, що давньоєгипетське слово «спі-
вати» буквально значить «виробляти рукою музику» і позначається відповідним ієрог-
ліфом з зображенням передпліччя і кисті [298, с. 51] – фактично ці частини руки грають  
і на інструментах (особливо струнних), графічно повторюючи «вокальні ієрогліфи».

184 Такі зміни мали соціальні коріння і багато в чому пов’язані з впливом сусідніх на-
родів – через рабів, найманців, торгівлю.
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Подібне розповсюдження, фольклоризація музикування свід-
чить про розширення його можливостей, тотального впливу на усі 
сфери життя, жанрово- видової диференціації, професійної спеціа-
лізації. Але якщо спів (принаймні, нижчої якості, ніж у храмі) стає 
доступним практично будь-кому, то інструментальне звуковияв-
лення потребує, по-перше, самого інструмента, можливо й майстра 
на замовлення (і відповідно, коштів на його придбання), по-друге, 
спеціальних навичок гри, часу на їх засвоєння, вчителів і т. п., тобто 
певної професіоналізації [996, с. 61; 532, с. 21–22]. До того ж сама 
фольклорна (танцювальна) сфера потребує і дає можливості інстру-
ментальному звуковиявленню розвиватися, передусім, за рахунок 
ритмічної структуризації, яка, як відомо, справляє більш яскравого 
впливу під час накладання звуковисотного показника (за Б. Асафьє-
вим), тобто у виконанні, наприклад, на струнних або духових (а не 
ударних) інструментах. Загарбницькі війни, обмін і торгівля Єгипту 
(особливо, періоду Середнього царства), спрямовані на економіч-
ний розвиток обумовили і широкий обмін культурними артефак-
тами 185. Допущення до єгипетської культури інонаціональних еле-
ментів, зокрема численних музичних інструментів, впливало на їх 
жанрову ієрархію: «Залучення чужого музичного інструментарію 
утворило його певну жанрово- видову диференціацію. Так, єгипет-
ська арфа (у руках єгипетських професіоналів) звучала у храмах, на 
відміну від «чужої» ліри» [298]. А ось позакультова музика єгип-
тян була, переважно, сірійською, з багатьма «східними і азіатськи-
ми інструментами» і складала «концертний елемент» єгипетського 
застілля; у військовій музиці використовувалися нубійські бара-
банщики [275, с.  67]. Артисти (наприклад, фараона Аменофіса  ІV) 
навіть жили у різних частинах домівки – єгиптяни – зі своїми ін-
струментами та чужеземці – зі своїми [там само], не кажучи вже про 
єгипетських жерців, які грали виключно на «своїх» інструментах. 
Така інструментально- жанрова спеціалізація могла сприяти виро-

185 Власні давні традиції єгиптяни більш, ніж суворо обороняли тисячоліттями, через 
що сусідні країни до I тис. до н. е. стали розвиватися швидше і, навіть, завой овували Єги-
пет – ассірійці, потім іранці, греки і, нарешті, римляни – але і під чужою владою єгиптяни 
ще довго зберігали свою неповторну культуру, впливаючи, у свою чергу, на культурні про-
цеси завой овників.
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бленню «своїх» мовних прийомів з подальшим їх взаємообміном, 
взаємовпливом, що збагачувало музично- мовний (зокрема, інстру-
ментальний) арсенал в цілому.

Попри безумовного побутування чисто вокальних жанрів старо-
давнього Єгипту (наприклад, скорбних пісень- плачів вдовиць), му-
зичні інструменти, згідно папірусних описів храмової та палацової 
музичної культури, завжди використовувалися у синкретичному ці-
лому, до того ж – у руках професіоналів. Так, дорогі арфи у гробни-
ці матері візира Антефокера доби Середнього Царства були пишно 
декоровані індивідуалізованим для кожного інструменту розписом, 
а на стіні гробниці, у текстах, вказані спеціалізації, ім’я та соціаль-
на приналежність кожного з музикантів [339, c. 1254]. Перше відоме 
по папірусах ім’я музиканта Стародавнього Царства – Кафу-анх – 
флейтист, співак і начальник усієї музичної діяльності при дворі фа-
раона Усеркафе, який вшанував музиканта пам’ятником біля власної 
гробниці [387]. В лінгвістичних напрацюваннях початку ХХІ століт-
тя археолог К. Ренфрю вказує на середземноморське походження 
більшості давньогрецьких назв музичних інструментів, зокрема, 
ліра, труба, свиріль Пана тощо [989, с. 246–247]. Вяч. Іванов ствер-
джує, що «важливі не тільки для музики і того пісенного виконав-
ства, яке вони могли супроводжувати, але і для всієї поезії і ритуалу 
в цілому» струнні інструменти (ліра, арфа), виявляючи зв’язки між 
їх назвами в давньогрецькій і давньоблизькосхідних мовах «можуть 
бути показовими з точки зору інтеграції всього великого ареалу, де 
готувалася і виникала європейська культурна традиція» [320, с. 222]. 
Також і деякі з важливих принципів давньогрецької музики, осмис-
лені в дусі піфагорейської традиції, «явно були відомі в ранній Ме-
сопотамії і у таких народів цього культурного кола, як хурріті, що 
вже виробили особливий клинописний нотний запис» [там само]. 
Наприклад, антична сиcтема розрізнення семи тонів (струн ліри, 
про що йдеться у А. Кілмера [983]) з «божественною» центральною 
струною вже до кінця третього тисячоліття до н. е. склалася у Месо-
потамії. Тобто, запозичення стосується не тільки назви інструмен-
та, а й усієї концепції семитонної діатонії з виділенням центральної 
струни (за Вяч. Івановим, через крито- мікенську культуру [320]), що 
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фіксує космополітичний характер музичного світу Стародавнього 
Сходу (Н. Зіглер [1006]), яка синтезувала, зокрема й інструментальні 
(органологічні, філософсько- міфологічні, певні інтервально- ладові, 
ритмічні) напрацювання ранньої мінойської, давньомесопотамської 
(семиструнність), давньоіндоєвропейської (чотириструнність), 
крито- мікенської і далі власне грецької (накладання семи- і чоти-
риструнності) культур. Такі взаємовпливові (за вертикаллю і гори-
зонталлю розповсюдження) музично- інструментальні «високі тех-
нології» давнини (які віддалено можуть асоціюватися з сучасними 
«великими даними») свідчать про важливу виважену (семіологічну і, 

певним чином, семантичну), хоча ще і неавтономну роль музичного 

інструментарію в ритуалі, духовному житті суспільства.
«Аж до Августина та його сучасників тягнеться нить впливу 

єгипетсько- вавілоно-фінікійської культури 186, «перехопленої потім 
арабами і дійшовшої, через посередництво арабо- візантійських дже-
рел і діячів, до культури Відродження», – констатує Є. Грубер [564]. 
Музичні інструменти, безумовно, входять до такого загального век-
тору музичного розвитку на довгому шляху до своєї автономізації  
у вираженні «чистої» ідеї, вільної від вербальної неповноти втілення. 
Кропітка діяльність стародавніх професіоналів (виконавців і інстру-
ментальних майстрів); міфологічно- філософські, антропологічно- 
психологічні, символічні параметри участі музичного інструмен-
тарію у синкретичному цілому – перші, необхідні кроки на шляху 
формування майбутнього автономного мистецького феномену.

У Стародавній Греції богів часто зображували з музичними ін-
струментами в руках. Чарівна сила музики і музичних інструментів 
оспівувалась в переказах і міфах. Так, давньогрецький співак Ор-
фей своїм співом і грою на кіфарі підкорював не тільки диких звірів,  
а й суворих мешканців підземного царства Аїд. Там, де не рятува-
ли людська сила, мужність і зброя, пісня Орфея під акомпанемент 
кіфари (ліри) робила дива. Люди давнини бачили в музиці чарівну, 

186 В. Вернадський зауважує, що історія наукового знання «тільки в останні роки (на-
писано у 1936–1938 рр. – А.Ч.) ледь починає виходити для нас за межі «біблійного» часу, 
починає з’ясовуватися існування єдиного центру її зародження десь в межах майбутньої 
середземноморської культури, вісім- десять тисяч років тому» [141].
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магічну силу і тому приписували створення музичних інструментів 
богам. Одного разу, як оповідає стародавня легенда, бог лісів Пан 
зустрів прекрасну діву Сирінга і закохався в неї з першого погляду. 
Втікши з переляку від увінчаного ріжками і копитцями Пана, Си-
ринга звернулася до Ріки з благанням, щоб та вкрила її. Річка пе-
ретворила дівчину в очерет, з якого сумний Пан вирізав співучу 
сопілка і з тих пір не розлучався з нею. Вой овнича богиня Афіна  
з гілки самшиту зробила флейту, але почавши грати на ній, побачи-
ла, як потворно роздуваються щоки на її прекрасному обличчі. Афі-
на кинула флейту і наклала прокляття на кожного, хто доторкнеться 
до неї. Флейту підібрав сатир Марсій, який досяг надзвичайної май-
стерності в грі. Гордий Марсій викликав на змагання самого ватаж-
ка муз Аполлона. Бог, який грав на «златострунній» кіфарі, переміг  
і в покарання за зухвалість піддав Марсія болісній страті: його шкі-
ру повісили в гроті у Келен у Фрігії і шкіра потім рухалася, немов 
танцюючи, коли звучала фрігійська флейта, і застигала «у повазі», 
коли лунали величаві звуки кіфари (втім, саме фрігійська флейта, за 
твердженням І. Земцовського [305, с. 62], супроводжувала голосін-
ня над померлим, в якому поєднувалися «власне плачі- голосіння» 
як виразу горя і магічні плачі в екстатичному стані як засіб і фор-
ма спілкування живих і мертвих, тобто, з сакральною функцією, 
зокрема, функцією воскресіння покійника; подібну роль виконува-
ли і духові інструменти, передусім флейта, в основі гри на якій –  
акт дихання як ознака життя).

Подібне ж змагання, але з більш легким покаранням, відбулося 
між Аполлоном і Паном. Переможцем знову був визнаний Апол-
лон, а цар Мідас, котрий оскаржував це рішення і вже покараний 
одного разу за непомірну жадібність до золота, на цей раз отримав 
довгі ослячі вуха. Так кіфара і флейта – струнний інструмент і духо-
вий – за легендою, але у реальному житті, виявилися протиставлені 
один одному. Причому кіфара уособлювала божественне натхнення,  
а флейта – земний початок, в якому поєднуються і майстерність, 
що викликає захоплення, і пристрасть, інстинкт, що таять в собі 
невідомі небезпеки. Згода речей, що досягається за допомогою гри 
на багатозвучній, м’якій за тембром кіфарі, чергування поколінь  
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в життя людей, долі людські, обчислення часу – всі ці мотиви при-
сутні в міфологемі струн і в викладі законів часу, символом яких  
є струни.

У кожного народу є свої легенди про появу ліри. Греки припи-
сують її винахід немовляті Гермесу, який викрав у свого старшого 
брата Аполлона корів. З їх кишок він зробив струни, а потім, пій-
мавши черепаху, натягнув струни на черепашачий панцир. Щоб по-
миритися з розлюченим братом, Гермес подарував йому цей дивно 
солодкозвучний інструмент. Голос ліри так сподобався Аполлону, 
що він змінив гнів на милість, і незабаром вона стала його улюбле-
ним музичним інструментом. При цьому Гермес мудро застосував 
акустичний закон резонатора: черепашачий панцир підсилює звуки 
натягнутих струн і робить їх красивіше.

Інша легенда свідчить, що на змаганні кіфаредів поет і співак 
Аріон здобув перемогу і був нагороджений коштовним призом. Але 
морські розбійники задумали відібрати його у співака. Аріон про-
сить наостанок дозволу заспівати і співав так чудово, що пом’якши-
лися навіть серця жорстоких розбійників. Закінчивши пісню, Аріон 
кинувся в морську безодню. Але не встиг він зануритися у воду, як 
його підхопили і доставили на берег зачаровані його музикою дель-
фіни. А дорогоцінний приз Ариона – не що інше як арфа. Струни 
древніх арф робили з жилок або волокон пальмового листа. У дея-
ких східних країнах на арфах дозволялося грати тільки чоловікам,  
а в деяких вона, як в наші дні, вважалася винятково жіночим інстру-
ментом. А ось розміри інструменту і кількість струн законодавчо 
регламентувалися відповідно до статусу їх власника (найбільші,  
з грою стоячи – в храмах). У свідомості європейців середньовіччя  
і Відродження арфа міцно асоціювалася з біблійним царем Давидом, 
легендарним автором псалмів. А в Ірландії за пошкодження руки 
арфіста винний повинен був заплатити штраф у чотири рази біль-
ший, ніж за пошкодження руки будь-якого іншого людини. Тут цей 
інструмент – приналежність всіх багатих будинків. На його виготов-
лення йшли, що привозили із заморських країн, дорогоцінні сорти 
дерева – чорного, червоного, рожевого, лимонного. Інструмент об-
робляли слоновою кісткою, бронзою, золотом, коштовними каме-
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нями, на його стінках і крилоподібних кришках знатні живописці 
писали розкішні картини. Високе призначення арфи підтверджуєть-
ся і в Новому Завіті. В Апокаліпсисі старці, що сидять навколо вівта-
ря з агенціями, співають, акомпануючи собі на арфах (в російській 
перекладі Біблії арфа всюди іменується гуслями): «І коли Він узяв 
книгу, то чотири тварині й двадцять чотири старці попадали перед 
Агнцем, а кожен мав гусла й золоті чаші, повні пахощів, а вони мо-
литви святих. І нову пісню співають вони … « (Одкровення святого 
Іоанна Богослова, 5: 8–9).

У всіх вказаних міфологічних історіях музичний інструмент вхо-
дить у відносини трансформації і тотожності з усіма елементами мі-
фологічного світу і з самим світом: в цьому сенсі кожна з характерис-
тик інструменту не єдина в своєму роді. У міфі звучання музичного 
інструменту часто пов’язане зі створенням, світоустроєм, згодою. 
Гра на музичному інструменті вносить порядок і гармонію, служить 
облаштування світу. Міф про Амфіона розповідає про зведення стін 
у Фівах за допомогою гри на лірі [318, с. 238], тобто про організацію- 
створення простору за допомогою інструменту з нерозчленованого 
хаосу. Недарма руйнування міських стін (Трої, наприклад) відпові-
дає руйнуванню, зникненню міста як малого космосу. Звідси і мотив 
настройки музичного інструменту, яка розуміється як відновлення 
порядку і гармонії. Порушення ж музичної гармонії можуть викли-
кати різні лиха [150, с. 807].

Не дивно, що при такій міцній інструментально- міфологічній 
базі інструменти стали невід’ємним атрибутом «живої» ри туальної 
практики. Оскільки ритуал стародавнього язичницького бого-
служіння був «неподільним актом, в якому не існувало перечен-
ня між релігійним і художнім», а «священні обряди здавна поєд-
нувалися зі святковим відпочинком» 187 [207, с.  58], притягнення 
музичного інструментарію до ритуальних дій виглядає органіч-
ним і у ритуально- храмовій синкретиці 188 (і  це один з аспектів  

187 Є. Герцман вказує на зауваження Страбона щодо властивості відпочинку «відво-
лікати розум від щоденних людських турбот», що, у свою чергу, сприяє «залученню до 
божественного, бо до «божественного звертається справді вільний розум»» [207., с. 58].

188 За первісної доби інструменти, як вказувалося у попередньому підрозділі, втілюва-
ли принци приховування людського тембру.



178

Черноіваненко А. Д.
Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології

заперечення інструментального звучання як язичницького у хрис-
тиянстві). Більш того, на думку давньогрецьких мислителів, «му-
зика, яка супроводжує танець, хід і пісню, приводить нас до зітк-
нення з богами», що досягається «одночасно як викликаним 
нею задоволенням, так і художністю» (останнє слово Страбона –  
«καλλιτεχνία» – буквально означає «прекрасне мистецтво») [там 
само]. Апулей у «Метаморфозах» (II 9), постійно акцентує увагу на 
музиці богослужіння: «Сопілки і тібій, які звучать приємними спів-
звуччями, створювали солодкі мелодії, хор співав [пісню], гармонію 
якої вправний майстер створив завдяки схильності камен», в релі-
гійній ході «йшли тібісти … і на плагіавлосах 189 виконували по кілька 
разів мелодію, прийняту в храмі їх бога» [207, с. 59]. Кінець остан-
ньої цитати дає можливість припущення про існування у кожному 
храмі (присвяченому своєму богу) власного репертуару не тільки 
вокально- інструментально-танцювальної, а й власне інструмен-
тальної (хоча і не самостійної поки) природи. Найдавнішим типом 
останніх Герцман називає «спондей» 190. Виділявся навіть особливий 
виконавець на авлосі – «спондавлет» (σπονδαύλης), який грав на ін-
струменті «спондеїчний мелос» – спеціальну мелодію для авлосу. 
Більш того, Герцман вказує на джерела зі згадкою про «спондеїчний 
авлос» (σπονδειακός αυλός), можливо, з оригінальною органологіч-
ною будовою [там само]. Ритуальне використання авлосу (більш 
цінного за етосом у порівнянні з кіфарою) підтверджує єдність ре-
лігійного та художнього у давньогрецькому культурному контенті.

Антична культура залишила нам незрівнянно більше інформації 
про музичні інструменти і музикантів, музичні змагання, музично- 

189 Буквальний переклад «per obliquum calamum» – «за допомогою поперечного оче-
рету», що представляє собою латинський переклад грецького «πλαγίαυλος» (плагіавлос) 
– поперечний авлос. Герцман тут дає назву інструмента в «зворотному перекладі» – з ла-
тини на грецьку. Плагіавлос тримався виконавцем як сучасна поперечна флейта, перпен-
дикулярно. Однак інструмент мав язичок (тростину), поміщений збоку, приблизно там, 
де сучасна флейта має отвір для вдування повітря [207, с. 59].

190 Первинно «спондейоном» (σπονδεΐον) називали чашу, яка служила для ритуаль-
них возливань у язичницьких храмах. Далі назва перейшла на спів і інструментальний 
твір, які супроводжували цей ритуал. Так поступово сформувався окремий жанр, точніше 
«жанровий стиль» вокальної, вокально- інструментальної, а також інструментальної, му-
зики різного характеру і форми, виконуваної під час релігійних возливань [207, с. 59].
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теоретичні вчення та філософські трактати (або їх уривки), у порів-
нянні з середземноморською. Саме роздуми і узагальнення останніх 
постають основним джерелом аналізу музикознавців останніх двох 
століть, адже взірці давнього музичного мистецтва не можуть бути 
доступними нам, навіть, якщо і збереглися їх писемні свідоцтва. 
Міркування античних вчених про прийоми звуковидобування, ви-
разові засоби, тим паче – технологію музичного мислення, дослід-
ники можуть черпати з вказаних вербально- теоретичних джерел, 
де, головним чином, приділяється увага місцю і значенню музики 
в суспільному житті – вихованні, державних та агонічних заходах, 
загально- науковій та філософській сферах, але є й органологічна  
і теоретично- інструментознавча інформація. Увібравши досягнення 
попередніх епох Давнього Середземномор’я, зокрема Єгипту, Сирії  
і Вавілону, і здійснивши якісний стрибок у розвитку думки про музи-
ку, у музичній теорії за спирання на виконавську практику (зокрема, 

інструментальну) і абстрактно- теоретичні концепції, давньо-
грецька наука заклала фундамент європейського музикознавства. 
Більшість її термінологічних одиниць залишається в музикознав-
чому обігу і сьогодні (гармонія, мелодія, тон, діатоніка, ритм, метр, 
бас, дієз, канон, гімн, гомофонія, тропар, псалом, техніка, тритон, 
тетрахорд, ямб, назви ладів та ін.). Утворена від античності (кате-
горіальна) пара «наука і практика» 191 зберігає свою актуальність 
протягом усього Середньовіччя. І тільки в результаті зміни музич-
ної парадигми на користь остаточної автономізації і становлення  

191 Власне, музику Аристотель ділить на дві різні галузі: теоретична музика (яка не 
має ніякого відношення до практичного вміння гри на музичних інструментах) і практич-
ний навик такої гри, який може обійтися зовсім без музичної теорії. Теоретична музика,  
«як будь-яка чиста наука, займається дослідженням» початків і причин «свого предмета. 
У цьому сенсі теоретична музика, «гармонія» (твори давньогрецьких теоретиків музи-
ки називалися зазвичай «Про гармонії»), є розгалуження арифметики» [470]. Принцип 
«розщеплення» кожної спеціальності на два шари, емпіричний і «чистий», науковий, був 
взагалі властивий усій класичній античності (про такі «близнюкові пари» в мистецтві го-
ворив Платон, відкидаючи при цьому практичну гру на музичних інструментах – «голу 
музику» – як скільки- небудь серйозне заняття). Аристотель же, «мабуть, здатний побачи-
ти в ній якийсь філософський сенс. Так, в «Нікомаховій етиці» Аристотель говорить про 
звичайні гравців на кіфарі, мета яких – сама ця гра на кіфарі, і «серйозних» (spoydaioi) 
гравцях на кіфарі, віртуозах, мета яких – добре грати на своєму інструменті» [470]. Саме 
останні і внесли свою лепту у розвиток майстерності як мислення на інструмент.
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власного мислення музично- інструментальної творчості від доби 
бароко і далі вказана пара буде трансформована у нову – «твір (ком-
позиція) і виконання (гра)».

Дуалістична сутність музики (подібно до самого звуку – див. 
підрозділ 1.1.) – духовно- мистецька, ідеальна та природно- фізична, 
матеріальна – античною теорією була вже своєрідно усвідомлена:  
з одного боку, це дар богів (Аполлона і муз), діяльний засіб вихован-
ня душі, впливу на слухачів – етос; з іншого, це піфагорова числова 
матеріалізація гармонії («ковальська легенда» 192, досліди зі струна-
ми 193), мислительно- слуховий виконавський контроль Аристоксе-
на 194, їх логічне поєднання у Птолемея 195, майстерність, техніка гри 
та співу, тембрально- видова диференціація – «техне». Такий дуа-
лізм духовно- натхненного / матеріально- технологічного фактично 
втілюється у самому давньогрецькому понятті «мусичного». «Му-
зика» (дав.-грец. «μουσική» – «мусіке»), від «μοῦσα» – «муса» – муза 
(«така, що мислить»), у перекладі з грецької і є «мусичне». Останнє 
включає узгодження «τέχνη» (давньо-грец. «техне» – мистецтво, 

192 Розповідь Боеція про відкриття Піфагора (VІ ст. до н. е.) у кузні щодо співвідно-
шення звучання молотів різної ваги, як октави, квінти і кварти, у пошуках «інструмен-
тальної допомоги слуху, непорушної і такої, що не обманює» [205, с. 141].

193 Свої відкриття з молотами Піфагор переніс на аналогічні вправи за струнами, по-
милково вивівши тут пропорціональне співвідношення вказаних інтервалів, т. к. замість 
напруги їх на тяжіння, спочатку використовував вагові підвіси, втім, пізніше замінив їх 
на повороти кілків [205, с. 142–143]. В даному випадку «інструменталізм» піфагорових 
пошуків накладається на музичний інструменталізм у частині його органологічних про-
порцій, тобто як інструмент математично- фізичного визначення інтервальних слухових 
структур. Взагалі ж подібне перехрещення «інструментальних» показників невипадко-
ве і надалі проявляє себе в музичних інструментах (створених і здатних для художнього 
звуковиявлення) як наочно- просторово-дотиковий (матеріалізований) аспект звуково-
го формотворення, системи виразових музичних засобів, структуризації, спатіалізації, 
сонорно- образної сторони музичного мислення. Піфагорійців називали «каноніками» 
через канон – монохорд, на якому вони здійснювали розрахунки інтервалів.

194 Наслідувачі Аристоксена (IV ст. до н. е.) – «гармоніки» – представляють другий 
напрямок античного музикознавства (поряд з піфагоровими «каноніками»), в якому май-
стерність музиканта і цінність музики відводилася мисленню на основі слухового (чуттє-
вого) сприйняття і пам’яті, т. к. «осягнення будь-якого інтонуємого мелосу… як і інших 
елементів музики, здійснюється у становленні» (Арuсmоксен. Елементи гармоніки) [цит. 
за 843, с.  48]. Остання думка ніби передує інтонаційній теорії Б. Асафьєва (принаймні,  
у перекладі Ю. Холопова).

195 Птолемей (ІІ ст.. н. е.) узагальнює висновки Піфагора та Аристоксена, які не є про-
тиріччями одне одном.
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вміння, майстерність 196; професійна діяльність муз, що вплинуло 
на пізніший термін «техніка») і «ἐπιστήμη» (мусична наука, знання 
предметів божественної діяльності муз) [841]. Тобто, «техне» – як 
мистецтво роблення, вміння, те, що відноситься до муз, з одного 
боку. З іншого – музи, які виступали як божественне джерело на-
тхнення у мислительному процесі митців (бо прекрасне, високо ду-
ховне має бути пропорційним, розумним, красивим, осмисленим). 
На сформульоване в «Кратилі» інтелектуальне розуміння мисте-
цтва у Платона, вказує О. Лосєв: «самий термін technë пояснюється 
як «володіння розумом», hexin noy (414 b)… Найголовніше ж і най-
останніше в навчанні Платона про мистецтво – це теорія втілення 
максимально ідеального, тобто божественних діалектичних ідей,  
в максимально реальному, тобто в космосі… Дуже важливо відзна-
чити те, що своє діалектичне розуміння мистецтва Платон доводить 
не тільки до вищого розуму, керуючого космосом, але і до тієї пер-
шоматерії, яка у нього позбавлена будь-якої визначеності і отримує 
цю визначеність тільки від ідей. Таку першоматерію він прямо нази-
ває створеною штучно, її technës» [469]. На наш погляд, важливим 
проявом платонівської першоматерії, її technës можна вважати звук, 
а відтак – музичні звукопрояви втілюють максимально ідеальне  
в реальному форматі.

Музичні інструменти у цьому відношенні, на наш погляд,  
є символічним і реальним, матеріалізованим, одночасно, артибу-
том ідеального, «атрибутом високого призначення» (І. Шабунова  
[904, с. 40]: вони міцно вписуються у міфологічну ієрархічну ціліс-
ність (деталізуючи, підкреслюючи, характеризуючи складові і ціле 
міфологічного сюжету), їх походження і використання – боже-
ственної природи (перш за все, Аполлона і його Муз), вони воло-
діють власним етосом і широким впливом, органічно і строго ди-
ференційовано взаємодіють з природою, богами і людиною (її тілом  
і внутрішнім світом) – усе за допомогою реально- ідеальної приро-
ди звучання. І. Шабунова у подібному контексті пропонує цікавий 
ланцюжок опосередкованих понятійно- смислових зв’язків: музика 

196 Платон і Аристотель до галузі «techne» відносять також лікування, полювання, до-
мобудівництво, ткацтво, ліплення, пророцтво, гру на лірі і флейті [953, с. 30.
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для греків є ідеальним інструментом для піднесення, ушляхетнення 
емоцій і диференціації етичних модусів – голосу необхідне належне 
знаряддя для посилення впливу з прямою залежністю між останнім 
та якістю- красою інструментального, у тому числі, звучання – отже, 
утворюється нерозривний зв’язок між ідеальними уявленнями  
і матеріально- уречевленими музичними інструментами.

Таким чином, музика та її символи- втілювачі – інструменти ста-
ють символами і музичного етосу (через культивування, фіксацію  
і диференціацію почуттів та емоцій). Аполлон – покровитель  
і «начальник» Муз (і  сам – виконавець- кіфаред, тобто від нього  
приймають свої функції як Музи, так і люди-виконавці) – висту-
пає, у вдалому трактуванні І. Шабунової, своєрідною лосєвською 
«породжуючою моделлю» для такого символу, «поєднуючи, за Пла-
тоном, благодійні та згубні функції, що з’єднують небо, землю і пе-
кло. Однак ліра в руках Аполлона визначає виключно його світлі 
сторони, особливо якщо плектром йому служить промінь сонця»  
[904, с. 47]. Дійсно, вказуючи на полярні етичні функції- впливи му-
зичного інструментарію, давньогрецькі боги, музи та люди-вико-
навці у переважній більшості випадків і мифів використовують його 
у позитивно- естетичному і етичному ключі. Навіть низькі за етосом 
діонісійські інструменти (наприклад, авлос) знаходять своє викори-
стання у супроводі хору 197 як узагальненого голосу автора і народу  
в високому жанрі грецької трагедії, а до найвідоміших  
номів 198-авлодій, з їх інструментальними вступами і «ритурнеля-
ми» відносяться елегії – поховальні пісні, про які (опосередковано)  
М. Мамардашвілі сказав, що людина почалася «з плачу за помер-
лим» [313, с. 290].

197 У такому випадку авлет називається хоравлом.
198 Давньогрецька сольна тексто- музична або інструментальна жанрова форма, при-

свячена Аполлону. Утворення ному з акомпанементом кіфари (кіфародія), який вважав-
ся найдавнішим і етично найбільш значущим, приписують Терпандру, більш пізніший,  
з акомпанементом авлосу (авлодія) – Клонасу і Ардалу, поколінням молодшим. Номи 
могли виконуватися й інструментально (кіфаристика і атлетика), авторами таких вважа-
ються Сакад з Аргосу та Олімп з Місії [597]. Ю. Холопов висуває припущення, що ном 
– це усім відома лаконічна мелодія- модель, усталена ладово- ритмічна поспівка, яку вико-
навець «пристосовував до нового і нового тексту», навчившись такому співу з інструмен-
тальним самоакомпанементом ще у школі [840].
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Сфера покровительства Муз, починаючись первісно від спі-
ву (узагальнено- музично-філософського начала 199) поступо-
во розширювалася, включаючи різні види поезії, танцю, історії,  
науки – усього узагальнено духовного, але і мислительного, розу-
мового. Творча діяльність під покровительством дев’яти муз по-
зиціонувалася на противагу гімнастиці: якщо гімнастика – мис-
тецтво вправ тіла, то мусичне – мистецтво розвитку духу, але як 
«безпосередньо- життєвої дії» з «пластичною ясністю, конкретністю 
звуко- слова, скульптурно- тілесною об’єктивністю мелодії- музики, 
мелодії- вірша, мелодії- танцю» [843, с.  45]. Характерно, що музи – 
доньки Зевса («гарячої субстанції» вогню, володаря неба, верховно-
го упорядника космічного та соціального життя) і Мнемосіни (боги-
ні пам’яті, яка відкрила спосіб міркувати і визначила для всього су-
щого порядок назв, з джерела якої пили воду ті, хто вже отримав від-
повідь від богів, тобто торкнувся пізнання витоків, начал усього) – 
вже самим своїм походженням поєднували божественне, прекрасне, 
духовне, ідеальне (небо); розумне, мислительне, охоплююче минуле- 
теперішнє-майбутнє (пам’ять) і матеріалізовано- інструментальне 
(опредметнене або алгоритмізоване). Остання категорія (власне, 
поле діяльності муз) виступає інструментом (в даному випадку – за-
собом, знаряддям, методом) у впливі на земних творців – як пред-
мет (зокрема, й музичний інструмент 200), як механізм (мисленнєвої 
організації 201 або механізм – музичний інструмент) та як алгоритм 

199 Серед дев’яти Муз немає ні однієї власне «музичної» (Мельпомена – у перекладі 
«співаюча» – також не є музою вокалу, а музою трагедії, і навіть зображується не з музич-
ним інструментом, а з театральною трагічною маскою в руці). Але усі майже мусікійні дії 
подаються за участю музики – поетичні, театральні і побутові тексти розспівуються, рухи 
– пританцьовуються у музично- структурованому вигляді і т. п. Тобто, усі музи мають 
музичне начало, фактично висловлюючи античну сутність музики, з якою «фантастично 
парадоксальним чино… стикається зміна кордонів музики в ХХ столітті… тому-то роз-
лом ХХ століття і приводить часом до порівняння з старовиною, поверх кількох століть, 
всупереч генеалогії» [839, с. 11].

200 Як знаряддя для матеріалізація числових теорій і як просторово- дотиковий арте-
факт для звукової реалізації художньої ідеї.

201 Наприклад, інтервальних співвідношень як числової гармонії світобудови між 
струнами- звуками; як «наочний посібник» в уособленні музично- теоретичних уявлень 
античних мислителів.
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(механізм мислення 202). Дійсно, кожна з муз володіла своїми впізна-
ваними предметами- символами 203, серед яких часто зустрічаються 
музичні інструменти, і «диктувала», впроваджувала, у тому числі 
через них, систему засобів втілення/виразовості. І власне музичні 
інструменти у такому ракурсі опинялись у руках натхненниць різних 
напрямів творчості, і визначали типові жанрові ознаки. Наприклад, 
Полігімнія, муза священних гімнів, покровителька ораторів, мала  
у якості постійного атрибуту ліру (найшляхетніший з інструментів, 
за давньогрецькою теорією). Тобто струнний щипковий інструмент, 
з тембрально делікатним (щодо голосу, передусім), але, якщо тре-
ба – відносно «владним», стійким тоном і математично вивіреним 
устроєм і строєм, визнавався як необхідний атрибут багатьох жан-
рів музичних «ораторів», зокрема епічних, історичних, гімнічних та 
інших жанрів 204. Безгрифові щипкові 205, з іманентно- специфічним 

202 Інтонаційні, ладові формули, «підказані» вже створеними інструментами; музика, 
зокрема й інструментальна як форма вираження філософських смислів (від Платона до 
Ніцше, Вітгенштейна, д. і.).

203 Полігімнія, муза священних гімнів, завжди тримала ліру; Талія, муза комедії – там-
бурин. Атрибутом Евтерпи, музи поезії і лірики, слугує подвійна флейта; Ерато, музи лю-
бовної і весільної поезії – ліра або тамбурин. А Калліопа, муза епічної поезії, народила 
Орфея, який саме від матері унаслідував тонке розуміння музики і якого супроводжу-
вали музи. Уранія ж, муза науки, з циркулем і глобусом (сферою) у руках, втілює також  
і піфагорову «гармонію небесних сфер», віддзеркалюючи у відстані між ними пропорцій-
ні співвідношення музичних звуків (струн, наприклад).

204 Серед дозвільних інструментів більш розповсюджені у Греції – арфи (також авло-
си), надалі в європейській культурі – грифові, з найкращим звуковисотним розташуван-
ням акцентуації [329, с.] і аерофони.

205 Ліра, кіфара, барбітон, формінга, піфікон або дактілікон, псалтінга, клепсіамб, скін-
дапс, треножник, кініра, дев’ятиструннік, лірофойнікс – мали досить обмежену кількість 
струн однакової довжини, але різної товщини і натяжіння, де звук міг видобуватись плек-
тром або пальцями. Одночасно існувала група т.зв. «багатострунних» або «псалтичних» 
(з грец. – які «брязкали») – з великою кількістю струн (до 40, але деякі не відрізнялися 
від першої групи кількістю струн, однак їх струни не були однакової довжини), де звук 
видобувався тільки пальцями, що було відображене в назві інструменту «псалтеріон» 
(так називалася і вся група – сам псалтеріон, магадіс, пектид, самбіке, фойнікс, сімікіон, 
епігонейон, трикутник, семикутник та ін.). Є. Герцман стверджує, що є свідчення близь-
кості окремих античних авторів до подібної класифікації (напр., афінський граматик  
II ст. до н. е. Аполлодор) [207, с. 29–30]. Для нашого дослідження важливо, що псалтеріон, 
особливо трикутної форми, міг слугувати далеким «предком» майбутнього клавесина –  
в свою чергу, попередника фортепіано. В античності існувала і третя – нечисленна поки 
що група (грифові або т.зв. танбуроподібні, з можливістю поширення діапазону – до пев-
ного часу непотрібного – поширилися вже у середньовіччі) – пандура і трихорд. Природ-
но, тут відрізнявся і спосіб виконання.
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сонором резонування струн (між собою і резонатором), з можливіс-
тю регулювання сили і жорсткості атаки звуку, не заважаючи голо-
су, суттєво посилювали емоційний вплив на слухача за допомогою 
метро- ритмічних, динамічних, унісонних або антитетичних звуко-
висотних засобів. Самий вигляд (акомпануючого або самоакомпану-
ючого) з лірою або арфою у руках з безпосереднім (без використан-
ня додаткового пристрою) пальцево- дотиковим, пальцево- силовим 
звуковидобуванням демонструє розповсюджені ораторські жести 
ствердження, «добування», запитування, збудження тощо 206. «Без 
сприяння рук будь-яка мова слабка і недостатня. Ледве можна об-
числити всі рухи, до яких вони здатні: немає майже слова, якого ви-
словити ними було б не можна… Інші частини допомагають тільки 
тому, хто говорить; а ці самі, так би мовити, майже говорять… оці 
рухи … супроводжують голос природним чином», – заключає Квін-
тіліан у «Риторичних настановах» [362]. Тож музичні інструменти  
в руках половини з дев’яти давньогрецьких муз, їх супровід Орфею, 
який не розлучався з інструментом, виступали символами виразо-

вості в узагальненому смислі – певною мірою самодостатніми, са-

мозростаючими звукоутворювальними знаряддями для духовного 

самовираження. Отже музи долучали людей до таємниць Всесвіту, 
«спогади» про які (цілісність мунулого- теперішнього-майбутнього) 
втілювалася через вірші, музику, танці і т. д., зокрема, й за допо-
могою музичних інструментів. Музичний інструмент тут може ви-
ступати знаряддям буквального видобування таких «спогадів про 
Все», адже до того часу самі музичні інструменти і їх звучання вже 
закріпилися протягом тисячоліть у якості символів найрізноманіт-
ніших життєвих ситуацій – від сигнальних і трудових, дозвільно- 
розважальних до усієї ієрархії ритуально- духовних. Очевидно,  
з цих причин у Давній Греції професійний музикант (співак, інстру-
менталіст, співак- інструменталіст) прирівнювався за матеріальним 
становищем в суспільстві «до віщуна, лікаря, архітектора, тобто, 
обіймав вищий соціальний щабель, ніж, наприклад, художник або 
скульптор» [738, с. 67].

206 Відомо, що жестова техніка оратора значно сприяє утриманню уваги аудиторії та 
посиленню енергетики впливу на неї.
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У такому контексті музичні інструменти (і  гра на них) набу-
вають власного етосу, який у цілому стає новим теоретичним і 
практичним вектором античної «музикознавчої» (та  «інструмен-
тознавчої») думки. Античний філософський термін «етос» (від 
давньо- грецького ethos – звичай, вдача, характер) – означає «су-
купність стабільних рис індивідуального характеру» [956, с. 779]. 
Стародавні греки вважали, що вплив музичного або риторичного 
твору (і  музики в цілому) визначається таким етосом (виразним 
характером) і приписували його певним родам (діатон – най-
більш природний і легкий в інтонуванні, одночасно строгий – 
зміцнює і оздоровлює; барвиста, «солодка» і «плачевна» хрома  
і по-східному «екзотичний» чвертьтоновий енармон – більш ви-
шукані, чуттєві, ніжні – отже розслабляють 207 [843, с. 69–71]), ла-
дам (іонійський та лідійський – «розслаблюючі»; фрігійський –  
«пристрасний», «оргіазмічний»; дорійський – гідний, стрима-
ний, «шляхетно- мужній», отже – справді грецький; давньогрець-
кий – пристрасно- жалібний; еолійський – глибокий, «виражає 
почуття любові» [382, с.  269]) – тобто звуковим системам (які і 
відбилися у строях музичних інструментів), ритмам, іншим еле-
ментам музики та, звичайно, музичним інструментам, які до цьо-
го часу вже впевнено посіли своє місце у міфологічній системі 
(у  Давній Греції заохочувалися тільки «делікатні» струнні – ліра  
й кіфара, заперечувалася «екстатична» флейта, яка програла в зна-
менитому змаганні бога Аполлона й сатира Марсія, і тільки для пас-
тухів допускалась сопілка [470]). Отже, різні типи музичних інстру-
ментів мають відповідний поділ сфер впливу, що «марковано струн-
ними – духовими – ударними інструментами (іноді струнними –  
духовими+ударними), якими володіють: чоловіки і жінки, небожи-
телі і люди і т. п.» [199, с.  67]. О. Лосєв вказує, що не всі інстру-
менти вважалися у греків придатними для виховання: «Аристо-

207 В подальшому, на початку Середньовіччя хром (два півтони + півторатонний ін-
тервал) і енармон (два чвертьтони + двотонний інтервал) забороняють в християнських 
храмах через «розбещеність» і «розпусту» – на противагу суровому діатону (два цілих 
тони + півтону). Для інструментального строю найбільш придатним був, звичайно діафон 
і найменш – енармон з його чверть тонами, практично недосяжними у настроюванн.
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тель виключає звідси флейту і взагалі всякий інструмент, яким ко-
ристуються професійні музиканти, наприклад кіфару: «Потрібно 
взяти такі інструменти, гра на яких розвиває слух як взагалі, так  
і спеціально музичний»» [470]. Флейта же, за Аристотелем, «спри-
яє не стільки розвитку етичних якостей людини, скільки його ор-
гіастичних нахилів, якщо при цьому немає відповідного видовища, 
яке мало б очисне значення» (тобто, у ритуально- духовній ситу-
ації етос флейти може перетворитися й на свою протилежність, 
як це вказують і православні догматики через півтора тисячоліт-
тя [329, с. 65–66]). Неможливість при грі на флейті користуватися 
словом (співом) і вимога «краще судити про те, що відноситься до 
чесноти і що до неї не належить» зіграли свою роль у виключенні 
флейти з програми давньогрецького музичного виховання, «хоча 
фактично вона була завжди у вільнонароджених в ходу». Та ж доля 
спіткала й інші старовинні інструменти – пектид, барбіти, семи-
кутники, трикутники, самбікі, «гра на яких лоскоче почуття слу-
хачів і вимагає спеціальної віртуозності», але як і навчання грі на 
флейті «не має ніякого відношення до розвитку інтелектуальних  
якостей» [470].

Через такий потужний виразовий потенціал різних елемен-
тів музики та музичних інструментів і виникла концепція щодо їх 
можливостей, меж і специфіки у впливі на душевно- духовний стан 
людини – психоемоційний, фізіологічний, морально- етичний і по-
дієвий 208. Подібна впевненість 209 у майже тотальному, магічному 
впливі музики на людину (а також на тварин, богів, космос, живий  

208 Докладний опис теорії епосу міститься у ІІ книзі трактату Квінтіліана «Риторичні 
настанови», провідною думкою якої постала теза про потужні психотерапевтичні власти-
вості музики [361].

209 Сьогодні дослідники виявляють, що у давньогрецькому філософсько- естетичному 
контексті паралельно існувала й протилежна тенденція, відповідно до якої висловлюва-
лись сумніви щодо чудодійної сили музики, (Філодем, Секст Емпірика та ін.). На такий 
факт, посилаючись на останню книгу Є.В. Герцмана «Тайни історії стародавньої музики» 
[208], вказують автори відповідного розділу «Музично- теоретичних систем» Р. Поспело-
ва та Ю. Холопов [843, с. 75].
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і неживий світ 210) наслідувала міфічним традиціям інших давніх 
культур, зокрема середземноморським і також східним. Але попе-
редні уявлення про надчуттєвість, непояснювану магію музики змі-
нились на нові, засновані на етичному началі 211. Музика відтепер 
пов’язувалася не тільки з силами природи, народженням і смертю,  
а з «темпераментом і здібностями людини», впливом на неї з боку 
посилення або послаблення його особистісних якостей: «стриму-
вати неприборкані пориви, зміцнювати душевну рівновагу, або, на-
решті, сприяту свободному виявленню особистості» [299, с. 134].

Музика як мистецтво і наука, загадкова сила і математично ви-
вірена сфера впливу від Сократа і Платона, Аристотеля і Аристок-
сена, Плутарха і Квинтилиана, Птолемея, Піфагора та інших мис-
лителів розглядається і вивчається в трактатах з філософії, етики, 
виховання, релігії, математики, риториці, медицині, космології, ас-
трономії і т. д. Тобто, проблема музичного етосу була тісно пов’яза-
на в античності з усіма вказаними науками (не тільки математикою). 
Але саме в музиці давньогрецькі вчені- митці вбачали сполучну 

нитку між усіма галузями знання, стверджуючи одну з найважли-

віших її функцій – єднання. Якість «етичного» як іманентна влас-
тивість давньогрецької єдності характеру і смислу (звуку і тексту) 
закріплюється саме за музикою. Таке осмислення музичного звуку 
робиться ще в рамках піфагорейської школи, але найбільш повно 
розкривається у Платона і Аристотеля. базису має два тісно пов’яза-

210 Так, знаменитий кіфаред, цар Фів, син Зевса і Антіопи (який, до речі, за міфічною 
традицією, додав до чотирьох струн подарованої йому самим Гермесом – утворюва-
чем ліри, додаткові три струни) під час будівництва Фів рухав камені та скелі за допо-
могою звуків свого чарівного інструмента [549, с.  72–73; 498, с.  96–97]. Найвідомішим 
прикладом впливової ролі музики (зокрема, за участю інструмента) є міф про Орфея, 
музиканта, засновника культових обрядів (орфічних містерій) та відповідного філософ-
ського вчення, якому Аполлон подарував золоту ліру. За допомогою цього інструмента 
Орфей приручав диких тварин, рухав дерева, скелі, зачарував невблаганних богів під-
земного царства, «водив за собою все, викликаючи радість своїм голосом …» (Есхіл. 
«Агамемнон» [10]). У реальному житті усі громадяни у давньогрецьких Фівах, Спарті, 
Афінах та інших містах- полісах повинні були грати на авлосі, арфі або лірі, кіфарі [296], 
а в Аркадії до 30-річного віку поспіль – навчатися музиці в обов’язковому порядку.  
І всюди – в реальності та міфологічній свідомості – у синкретичному мусичному ціло-
му та у розпочатій автономізації музики інструменти не просто завжди присутні, вони 
постають символами і знаками мусікії, матеріалізуючи певним чином ідеально- духовні  
настанови гармоні.

211 Така зміна відбулася ще на Сході давнього середземномор’я і остаточно стверди-
лась у концепції етосу Давньої Греції.
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них між собою погляди на природу музичного. Один з них, сформу-
льований Платоном, стверджує мистецький принцип наслідування 
(мімезису). Інший, більш давній, сходить до піфагорейської школи, 
приписується самому Піфагору (хоча коріння його, мабуть, сягають  
у глибину людської історії) і вказує, що музика не просто пасивно 
наслідує душевним станам (майбутнім декартовським афектам),  
а проявляє і навіть викликає їх у звучанні, через особливий зв’язок 
змушуючи людину реагувати на звучне так, як того передбачає ха-
рактер звукової побудови. «Інакше кажучи, музика активно втру-
чається у внутрішній світ, спонукаючи його проявляти ті емоції…, 
якими володіє сама музична побудова» [богомол єтич измер, с. 104]. 
Таким чином, майже за два тисячоліття до появи знаменитого трак-
тату «Compendium Musicae» Р. Декарта (1618 р.) вказані погляди 
про музичне в синкретичному філософсько- мистецькому цілому 
вже мали місце у працях давньогрецьких теоретиків. І якщо позиція 
наслідувальності в цілому не зазнала принципових змін протягом 
майже двадцяти століть, то погляди щодо впливу і функцій музи-
ки, її етосу (відповідно, й етосу музичних інструментів) перетерпіли 
оновлення навіть у різних поколінь античних філософів.

Але усі мислителі знаходять у музиці «гармонію сфер» і гар-
монію людської душі, вбачаючи в музичному етосі універсальний 
спосіб світосприйняття, «етос життя», ключ до вдосконалення 
світу і самовдосконалення. У вченні Піфагора виразно виділяють-
ся такі аспекти виховання за допомогою музики (певних мелодій-
них і ритмічних її структур), як лікування пристрастей, виховання 
моралі, позбавлення від пороків. Вслід за Квінтіліаном («Institutio  
oratoria» – І ст. н. е., бл. 35–96 рр.), Секстом Емпіриком (трактат 
«Adversus mathematicos» – II–III ст. н. е.), знамениту історію про 
те, як Піфагор заспокоїв буйного юнака виконанням на флейті 
«спондеїчну мелодію» 212 (тобто, це можливо і на діонісійському ін-
струменті, за допомогою чисто музично- мовного засобу – мелодії) 
наводить Ямвліх («Про піфагорійське життя» – ІV ст.), який пише: 
«Серед діянь Піфагора згадується про те, як він одного разу за  

212 Пов’язану з ритуалом возливання.
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допомогою спондеїчної мелодії на флейті погасив лють одного нет-
верезого тавроменитського юнака… цей молодий чоловік був охо-
плений і запалений фрігійською грою на флейті … Він (Піфагор) за-
пропонував флейтистові змінити [мелодію] на спондеїчну, за допо-
могою якої, негайно прийшовши до себе, юнак скромно відправився 
додому, зовсім не будучи в змозі стримати себе незадовго до цього» 
[464, c. 130]. До такого популярного, яскраво- переконливого, авто-
ритетного (апеляція до авторитету Давньої Греції, в даному випадку, 
«до вищого авторитету, в якості якого виступає сам «винахідник», 
primus inventor музики» [89, с.  105] – Піфагор) прикладу дієвості 
музично- інструментального етосу звертаються не тільки сучасни-
ки 213, а й наступні покоління філософів і теоретиків музики, зокрема 
богослови нової християнської культури середньовіччя (на власно-
му матеріалі, звичайно). Переконливий давньогрецький сюжет за-
міняється тут біблійною історією про Давида, який зцілює грою на 
лірі одержимого злими духами царя Саула: «І коли дух від Бога на-
падав на Саула, то Давид брав гусла, грав, – і легше і краще ставало 
Саулу, і дух злий відступав від нього» (I Книга Царств, 16:23). Вже на 
Давидову історію посилаються Григорій Нисський (бл. 335 – після 
394), Кассіодор (бл. 487–578), Ісідор Севільський (560–640), Біда Ви-
сокоповажний (672–735) та ін. Для нашого дослідження тут важли-
вим є використання в етично- поважній, магічно- впливовій функції 
музичного інструменту (флейта, ліра) – в контексті давньогрецької 
безумовно нерозривної єдності мелосу, ладовості, метроритму і по-
езії 214. Але у вказаних легендах фігурує музично- інструментальне 
звучання, очевидно як характеристики структури, яка пов’язу-
ється вже з невербальними смислами (мелодії, ладу, метроритму). 
У давньогрецькій мусичній синкретиці (і  далі – у середньовічній 
музично- поетичній цілісності) мелодійне декламування вербаль-
них поетичних текстів (навіть без інструментального супроводу, 
але з ним вплив буде яскравішим, сильнішим, «багатоканальним»  

213 Марціан Капела («De nuptiis Philologiae et Mercurii» – IV–V ст.), Северин Боецій 
(«Institutio musica» – V–IV ст.).

214 Філософське узагальнення цієї мистецької установки дає, зокрема, Платон (Зако-
нах II, 667b – 670b та ін.).
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у сприйнятті), які не сприймалися у мовленнєво- повсякденному про-
мовлянні, а виключно «на розспів», хоч і з підкоренням поетичній 
структурі, можна виявити певні «умовні» тенденції музикальності 
(що для ХХ століття, після музичної «експансії» ХІХ, стане нормою). 
Звідси можна зробити висновок, що етичний вплив давньогрецької 
(і  середньовічної) поезії (тобто, поки в переважно усній традиції 
залишалося необхідним її проспівувати) «досягається не змістом 
тексту, не вербальним наповненням, але самою структурою, в якій 
існує текст. Сам по собі звук (голосового тембру і висотних фонем 
у ритмізованій послідовності – А.Ч.) лише констатує ситуацію без-
посереднього доступу до душевної організації» [89, с. 107]. У такому 
метро- ритмічному розспівуванні закладалися начала (певні прин-
ципи, прийоми, засоби) поетичного мовлення і поетичної мови, яка, 
як відомо найбільш споріднена з музичною мовою, передусім, через 
метро- ритмічне структурування (в умовах античного синкретично- 
мусичного мислення таке паралельне осягання мовних принципів  
є абсолютно логічним).

Є. Герцман вказує на необхідний у послідовності тривалого і не-
рівномірного процесу розпаду античної мусичної триєдності (музи-
ка, танець, поезія) етап діади: «відокремлення спочатку з тріади по-
ступово пари: музично- поетична, танцювально- музична і поетично- 
танцювальна» [200]. Так, у гомерівській «Іліаді» (XVIII 565–572) 
вказано, що хоровод юнаків та дівчат рухався під пісню аеда 215, 
який акомпанував собі на формінзі 216. Тобто співак- інструменталіст 
вже не танцює, а тільки грає і співає, хоча «танцюючий музикант» 

215 Грецьке αοιδός, від дієслова «ρίδειν» – співати.
216 Формінга – ліроподібний давньогрецький струнно- щипковий інструмент (вва-

жається найдавнішим з цього сімейства і схожа з лірою та кіфарою). Оскільки під час 
гри інструмент тримали на перев’язі через плече, можна було одночасно рухатися (і коли 
спів-гра і танець перебували в синкретичній єдності, і супроводжувати останній на етапі 
виділення вказаних діад). Формінга не відрізнялася ані різноманітністю, ані рухомістю 
(такої вимоги і не було у синкретизмі пари спів-гра – спів та невибагливий акомпанемент 
опрацьовували первинний шлях ритмічного структурування у єдиному – персонально- 
виконавськи і мислительно – процесі). «Просте» звучання тонів (або співзвуч) формін-
гового супроводу відповідало ясним, піднесеним настроям епічної пісні (інструмент був 
присвячений Аполону і багато прикрашався). Кількість струн могла варіюватися і посту-
пово зростала (за часів Терпандра формінги мали до семи струн). У період еллінізму фор-
мінга витісняється більш досконалою і звучною кіфарою.
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поки що цінувався вище, ніж просто граючий (оскільки танці, як 
правило, супроводжувалися духовими – авлосами – виконавець 
не міг співати і для збереження діади мав танцювати 217). Виділен-
ня інструментально- танцювальної (без співу) діади сприяло роз-
витку сольної музики з танцювальним супроводом 218, яка протя-
гом наступних століть кристалізувала більш прості для сприйнят-
тя й розуміння форми танцювально- структурного членування 219,  
а надалі – важливіший для музичного інструменталізму (і  музи-
ки в цілому) пласт музичної моторики. Інша форма виокремлен-
ня з давнього хороводу- тріади (як  вже вказувалося) – вокально- 
інструментальна (зокрема, сольного формату) діада (та  хор 220). 
Тут дуже важливим нам вбачається «навчання» інструменталістів  
у власному супроводі – поетичним формам структурування. На-
креслена у діадах більш вузька спеціалізація давала можливість 
відбирати кращих, найздібніших танцюристів або музикантів 221, які 
могли присвячувати себе поглибленню майстерності виконання, по-
шуку нових мовних засобів у своїй сфері, удосконаленню інструмен-

217 Є. Герцман наводить у приклад видатного авлета V–IV ст. до н. е. Прономе, 
який доставляв виняткове задоволення «мімікою і рухами всього тіла» [200] у явному 
інструментально- танцювальному синкретизмі. Подібний підхід до інструментального 
виконавства того часу повністю відповідав тодішнім уявленням – і авлос, і кіфара, за ви-
словом Лукіана («Про танці»), є «частиною справи танцю» [488]. Хоча відомі свідоцтва  
і про сольне інструментальне виконавство того часу.

218 За свідченням Є. Герцмана, давньогрецький граматик Трифон на рубежі н. е. у дру-
гій книзі «Назви» перерахувує низку сольних інструментальних п’єс, які «грали на авлосі 
в з’єднанні з танцями» [208, с. 129]. Такий інструментально- танцювальний жанр позна-
чався як «авлема» (αυλημα – твір для авлосу соло) або «авлесіс» (αΰλησις – виконання 
п’єси для авлосу-соло).

219 Таким більш простим і зрозумілим стало згодом і пісенно- строфічне членування.
220 Хор міг здійснювати певні рухи, хоча вже і не власне танцювальні (за  словами 

римського письменника ІІ століття Авла Геллія, раніше «танцюючи співали те, що тепер  
співають стоячи» [цит. за 208, с. 129]) або співав у інструментальному супроводі.

221 Як надалі вже серед музикантів – співаків та інструменталістів. Цікаво, що  
у ХХ столітті подібна спеціалізація відбулася у сфері академізованої бандурної музичної 
творчості (відпочатку вокально- інструментально-синкретичної і збереженої у цій якості 
аж до середини ХХ століття [560]) – у консерваторських, конкурсних та концертних сфе-
ра цього виду творчості сьогодні проводиться диференціація на бандуристів- співаків та 
інструменталістів, що відбивається у їх дипломних категоріях та практиці музикування 
і освіти.
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тів 222. Хоча у цілому не можна ігнорувати загальний принцип анти-
чного мислення, який полягає у гармонійному поєднанні фізичного, 
морального і естетичного розвитку.

В цьому аспекті панування всегармонійної парадигми накреслю-
ється становлення контексту «передумовного знання» 223, втілення 
якого у музиці розкриється вже за часів автономного значення ос-
танньої, а саме тоді, коли музика остаточно пізнала можливості і за-
соби позавербальної своєї специфіки, передусім, поданої у чистому 
вигляді і в «чистих» музично- інструментальних формах. Оскільки 
античність у цілому є часом зародження і теоретичного оформлен-
ня основних контекстів пізнання філософського, естетичного, мис-
тецьких різних видів тощо (нагадаємо шпенглерівське визначення 
музики як вищої форми людського пізнання [102, с. 298]), будь-який 
розгляд актуальної сьогодні передумовної проблематики (коли фі-
лософія звернулася до неусвідомлених або підсвідомих компонен-
тів пізнання і саме тому від кінця ХІХ століття – до музичних проце-
сів, як найбільш виражено чуттєвих) звичайно й починається з анти-
чних часів, де «передумовний контекст перебував у стадії початко-
вого осмислення, але вже потрапив до поля усвідомлено проведеної 
рефлексії» [171, с.  58]). Так, платонівський мімезис враховує, що 
процес пізнання відбувається шляхом пригадування, тобто, суб’єкт 
пізнання вже володіє певним загальним «передумовним знанням» 

222 Втім, Лукіан Самосатський (бл. 120 – після 180 н. е.; давньогрецький ритор  
і письменник- сатирик епохи Імперії) у діалогах «Про танці» [488] вбачає у такій спеціа-
лізації тілесно- фізіологічні причини, зокрема, ускладнення дихання за умов одночасного 
танцю і співу (тим більш – гри на інструменті), яке «збивало» пісню. Є. Герцман нази-
ває таке «прискорене дихання» саме «наслідком вивільнення танцювального мистецтва  
з рамок триєдності, які його сковували» і «воно не могло проявити в повному обсязі всіх 
своїх засобів художньої виразовості, включаючи і ті активні рухи, які викликали «приско-
рене дихання»» [208, с. 129.

223 Визначення «передумовного знання» (рос.– «предпосылочного знания») сьогод-
ні перебуває у стадії свого активного опрацювання і визначається як неявне знання, як 
умови для спеціалізованого знання, як апріорне знання, як установки [593], як знання, 
що яке передує міркуванню або емпіричному дослідженню. На наш погляд, цінною для 
музикознавчого контенту постає одна з останніх робіт по цій темі «Епістемологія ціннос-
тей», де стверджується і докладно аналізується поряд з спеціально- науковим такий най-
важливіший чинник, як ціннісно- світоглядні передумови, зокрема, такі види ціннісних 
відносин, як соціально- психологічні, культурно- історічні, філософсько- світоглядні тощо. 
[545, c. 117] – тобто безпосередньо пов’язані з психологічними, ціннісно- світоглядними 
параметрами буття, вказаний аспект стає актуальним.
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(як кажуть сучасні філософи та психологи) як основою або «сходин-
кою» – іпотеса (від грец. Σποθεσις – припущення 224) для майбутньо-
го процесу пізнання у прихованому, недискурсивному вигляді [636]. 
Аристотель надає терміну «іпотеса» значення більшої узагальне-
ності попереднього знання [41]. Епікурейці і стоїки використо-
вували категорію «пролепсис», що має значення «передбачення»  
[171, с.  59] 225. Античні пролепсис та антиципація мали значення 
імпліцитних властивостей свідомості, наперед закладеного в душі 
людини передбачення, що знайшло закріплення і в сучасній психо-
логічній літературі з тим же змістом. Характерно, що у сенсуаліст-
ській атомістичній концепції Епікура передбачення (пролепсис- 
антиципація) викликає в мисленні людини «відбиток», передуванням 
якого є відчуття: «Ми не могли б навіть починати розвідку, якби ми 
не знали, що ми розшукуємо» [263, с. 405–406]. Оскільки пролепсис 
виступає своєрідною тілесно- ідеаційною, духовною схильністю до 
пізнання, отже й музика, створюючи (викликаючи) певний настрій 
(відчуття), наближає до стану суб’єкта, який пізнає. Така чуттєва пі-
доснова може стати наочною (приймати форму) як для слова (фі-
лософа або поета), так і для музики, у тому числі, позавербального 
формату – інструментальної 226 (давньогрецька історія володіє, хай 
і окремими, взірцями сольної музично- інструментальної творчості 
з яскравим впливом на слухачів). Тим не менш такий контекст мав 
розповсюдження й на музичний етос давніх греків (зокрема, етос 
музичних інструментів), точніше, етос «працював» у цьому контек-
сті. Епікурові образи (ідоли 227), які «нескінченно відокремлюються 

224 А. Тахо- Годі у Примітках до платонівського діалогу «Менон» вказує на надзви-
чайну поширеність у Платона терміну «передумова», або «припущення» – «іпотеса», 
який буквально означає «підположення», «підставка», «сходинка» і до Платона «слово 
«іпотеса»вживалося тільки в фізичному, конкретному смислі, але ніяк не в абстрактно- 
філософському» [787, с. 823–824].

225 У ХVІІІ столітті І. Кант пов’язує епікурейський термін «пролепсіс» з апріорним 
знанням, тобто таким, що передує досвідному, і взагалі з будь-яким знанням, «за допо-
могою якого можна a priori пізнати і визначити що або відноситься області емпіричного 
знання» [353, с. 141].

226 Якщо б на той час у розпорядженні музикантів були відповідні засоби виразовості.
227 Ф. Бекон, в цілому позитивно оцінивши у вченні Епікура роль зазначеної чуттєвої 

підоснови в науковому пізнанні, тим не менш, надав інший, негативний зміст виділеному 
при цьому поняттю ідола- образу.
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від речей», «проникають в душу людини… накладаються один на од-
ного, накопичуються і відкладаються в душі, причому індивідуаль-
ні риси окремих образів як би стираються, але залишаються лише 
загальні риси» [171, с. 59]. Ця теорія (поняттям антиципації кори-
стувалися і стоїки) ніби описує дію музичної образності в чистій ін-
струментальній музиці через майже двадцять століть. У загальній 
концепції епікурейців (причому не тільки щодо природи богів) «пе-
редбачення ставляться поряд з відчуттями і тим, що зазнається 

перетерпінням (рос.– «претерпеваниями» – А.Ч.), додаючи до них 
також якийсь подібний кидок думки, оскільки ознакою досконало-
го і повного знання є вміння швидко користуватися кидками дум-

ки (курсив наш – А.Ч.)» [171, с.  60]. Подібний комплекс відчуття, 
думки (мислепочуття 228) і живого життєвого досвіду (мімезису, від-
творення життя) представляє можливість оформлення (отримання 
форми вираження) у будь-якому векторі пізнання (мистецька фор-
ма потребує необхідного катартичного завершення на основі спе-
цифічних законів, принципів, засобів), і у музикознавчій концепції  
О. Самойленко охоплює усі три універсальні музичні «смисли» 
(ноетичні категорії) – Пам’ять, Гра, Любов, які відповідають трьом 
найвищим загальноісторичним умовним смисловим величинам 
(Бог, Істина, Людина) (в послідовній співвіднесеності членів даних 
«діалогічних тріад»). одного боку, вона відтворює З іншої – її про-
довжують музичні форми осмислення, смислові, т. е. змістовні фор-
ми музики – жанр, композиція, стиль [700, с. 7].

Таким чином, музичний інструменталізм вбирав, з одного 
боку танцювальні метро- ритмічні структурування, з іншого –  
поетичні – в розумінні розвитку і дії в них позавербального на-
чала, трансцендентних смислів звучного й незвучного (М. Арка-
дьєв) як неспівпадіння структурної форми і словесної думки, не 
смикання континуального і дискретного, того смислового (метро- 
ритмічно структурованого) підтексту у рядках, паузах, переносах 
думки тощо), який не можна (і  не треба – в цьому краса і вплив 
поезії) проартикулювати (недаремно у ХХ столітті у поезії, навіть 

228 Нагадаємо, для давньо людини думка і почуття були ототожнені.
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давній, дослідники шукають і знаходять ознаки музичності) – адже 
усі тексти прийнято було не проговорювати, а проспівувати. Саме 
тому поезія найближча до музичного (звучно- незвучного) смис-
лу – адже навіть вторинні, «ошляхетнені» поетично- музичними 
смислами танцювальні жанри все ж ближчі до тілесно- відчутного, 
земного. Досвід втілення в інструментальній моториці енергії жит-
тя і радості, похідній не стільки від танцювальних фігур, хоча і від 
них теж, а від безпосередньо інструментально- рухових, віртуозних 
форм, відчуття руху як енергетичної напруги «під пальцями» (або 
амбушуром), поза вербального (навіть поетичного) або у повному 
розумінні тілесного (руху усього тіла) вираження. Тут просторо-
вість йде від часу – до простору, а не навпаки. Музичні інструменти 
таким чином, ніби поміщені «між світами» (подібно до первинного  
ритуального їх етосу).

Отже, музично- поетичні (синкретичний) етос і мовно- ритмічна 
система задаються невербальними засобами, тобто структурою, яка 
передбачає, у випадку музичних ладів та інструментів, свій власний 
синтаксис і мелос. Таким чином, античне вчення має на увазі етич-
ну природу ладів і метро- ритмів як їх «іманентну якість, тобто те, 
що не привноситься людиною, але існує в звуковій і ритмічній по-
будові «за самою їх природою». На відміну від тексту, який може 
описати ту чи іншу етичну властивість, сформувати настанову, дати 
обґрунтування його правильності, лад як невербальний звуковий 
порядок і метр як порядок ритмічний цю властивість виявляють, 
демонструють в її безпосередній даності» [89, с. 107]. Музичний ін-
струмент, спеціально зроблений, створений людиною для посилен-
ня та тембрально- звукової інакшості таких заданих, «нерукотвор-
них» властивостей стає у майстерних руках новим, перспективі – 
прагнучим до самостійності, самодостатності, знаряддям – носієм 
етосу. А. Богомолов наводить фрагмент платонівської «Держави» 
щодо «поставленого правильно» виховання людини, який красно-
мовно ілюструє висловлені міркування про музичне: «Її (людини – 
А. Ч.) роздратування або, навпаки, задоволення будуть правильни-
ми; вона буде хвалити те, що прекрасно, і, прийнявши його до своєї 
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душі, буде харчуватися ним і сама стане бездоганною; а неподобство 
вона правильно засудить і зненавидить з юних років, раніше навіть, 

ніж зуміє сприйняти розумне мовлення (курсив наш – А.Ч.)» (Пла-
тон. «Держава», III, 401е – 402) [цит. за 89, c. 107].

Таким чином, в традиції античності закладено розуміння му-
зики як явища, що виходить за рамки мистецтва, переконання  
в її космічному призначення як творця гармонії сфер. Більш того, 
в музиці вони знаходять «гармонійне поєднання протилежностей, 
приведення до єдності багато чого і згоду різногласного» [941, с. 15]. 
Така цілісність музики відповідає її трактуванню давньогрецькими 
мислителями як подібності до вдачі, характеру цілісної людської 
особистості (в  музичному інструментарії ця подібність реалізу-
ється у його персоніфікації, відношенні як до живої істоти, а також  
у буквальній антропологізації 229 – подобі до людського тіла або  
його частин, у «продовженні себе» в інструменті). А характер, вда-
ча, звичай в давньогрецькій мові і позначаються поняттям «етос» 
(ethos). На думку О. Клюєва, теза про таку подобу і постала в основі 
давньогрецького вчення про музичний етос, згідно з яким «будь-
який елемент, що утворює музику як вид мистецтва – лад, ритм, 
метр, тембр, мелодія і навіть музичний твір в цілому, стає етосом, 
тобто неповторним характером» [382, с. 269]. Дослідник чомусь не 
додає до цього списку музичні інструменти (щоправда, ладова сфе-
ра отримала найбільш детальну розробку в плані етосу у давньо-
грецьких авторів), але на користь повноцінної дії принципів етосу 
у сфері музичного інструментарію античності виступає, зокрема, 
чітка диференціація на шляхетну кіфаристику (інструментальну 
гру або акомпанемент на струнних, на відміну від кіфародії – співу 

229 Антропологічно- пластичні параметри в цілому виступають світоглядною домі-
нантою античності і визначають мистецькі вектори епохи. О. Лосєв вказує, що «антична 
людина відчуває «душу», свою «психе» завжди пластично», а «тіло є не просто звичайне 
людське тіло, з його слабкістю, хворобами і смертю, воно необхідно є ідеальним тілом. Це 
таке тіло, в якому немає нічого, крім духу, і це такий дух, в якому немає нічого, крім тіла» 
[474, с. 68]. Мабуть тому центральне місце в давньогрецькому мистецтві посідає скуль-
птура, а «час музики» (зокрема, й музичного інструменталізму) відсувається майже на 
тисячоліття, хоча саме музичний інструментарій найбільш відкрито, відчутно демонструє 
вказані антропологічно- пластичні параметри.
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під такий акомпанемент) і менш серйозну та цінну авлодію 230 (гра 
або акомпанемент на духових 231, на відміну від авлодії – співу під 
авлос). Різні етичні функції приписуються навіть окремим части-
нам інструмента, наприклад, струнам, їх кількості та співвідношен-
ню. Так, верхня струна (з найнижчим тоном) чотириструнної ліри, 
за Гомером, є πατο – «найвища, найголовніша, найкраща», ніби 
«на вершині обрядового багаття»; середня струна пізнішої, семи-
струнної ліри (ще  від давньомесопотамських систем) – створена 
вищим божеством, від неї все рахується; назва третьої струни се-
миструнної ліри – τρіτη – окрім числа вказує на завершеність всієї 
серії і виступає як частина міфопоетичного імені Афіни Τριτοіγνεια  
[320, с. 223–224]. Три струни ліри в Стародавньому Єгипті і Греції 
символізували 3 пори року, 4 струни ліри або 4 стрижні систру –  
4 стихії, 7 струн – дні тижня і 7 планет 232 [532, с. 11]. Подібна сим-
воліка активно підтримувалася протягом середньовіччя і пізніше. 
Наприклад, у Х столітті цілий розділ трактату «Послання «Братів 
чистоти»» присвячений паралелям тонів небесних сфер та звуків 
(струн) лютні [566, с.  262–276; 1004]. Наприкінці  ХІ століття пер-
сіянський автор Кей- Кавус тлумачить про відповідність чотирьох 
струн – чотирьом людським темпераментам, пропонуючи для 
«повнокровних» слухачів більше грати на 2-й струні, для «блідих  
і жовчних» – на 1-й, для «смаглявих і худих» – на 3-й, для «біло-
лицих і жирних» – на баску [566, с. 285]. Із часом, наприклад, уже 

230 Більш гучні аерофони – авлоси (поруч з прадавніми мідними, залізними або ро-
говими трубами – сальпінксами, подовжніми флейтами – одностовбурними та багато-
стовбурними сирингами), а також ліра (не така досконала, як кіфара) були незамінними 
у військових заходах усіх форматів (похід, битва, перемога, поразка) та функціональних 
значень(підбадьорювання своїх та залякування чужих, сигналіка, спільний ритм рухів, 
підсилення емоційної напруги). В усякому випадку, без такого інструменталізму насичене 
війнами життя було неможливим, а інструменти стверджували свій етос громадянської 
спрямованості (жорстка військова доблесть вважалася чеснотою не менш цінною, ніж 
філософська та мистецька обізнаність).

231 Аристотель прямо рекомендує для використання струнні, зокрема кіфару або ліру, 
і не заохочує чуттєві аерофони [470]. Але у практичному музикуванні духові, зокрема мід-
ні, були вельми популярними в Античній Греції (що зрозуміло з урахуванням значущості 
державності, численних світських та релігійних святкувань, військових заходів).

232 «Брати чистоти» – таємна релігіозно- філософська організація в Іраку середини Х 
століття, яка боролася з пороками тогочасного суспільства присвячений паралелям тонів 
небесних сфер та звуків (струн) лютні.
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в епоху Середньовіччя, коли багато з біблійного інструментарію 
вийшли із уживання або лише віддалено нагадували своїх попе-
редників, конструкція інструментів часто трактується богословами  
алегорично – у духовному або містичному планах із присутністю 
старозавітної, євангельської та християнської в цілому число-
вої символіки. Наприклад, 10 струн псалтерія персоніфікують со-
бою Декалог Мойсея; 24 струни кітари – 24 старців Апокаліпсиса; 
три сторони корпусу кітари сполучені зі Святою Трійцею; чоти-
ри звучні стовбура туби – із чотирма Євангелістами, так само як 
і квадратна форма псалтерія; десять струн асора, по припущенню 
свт. Клімента Олександрійського, можуть асоціюватися навіть 
із самим Логосом – Іісусом, а на думку блж. Августіна, вони під-
коряються якомусь вищому музичному закону (про християнське  
навчання) і т. д.

Отже, внутрішній склад музики і характер її дії на психіку люди-
ни як «сфери впливу» музичного етосу мають власні усталені сутніс-
ні прояви в музичному інструменталізмі. І навпаки – математично 
(за  Піфагором та його наслідувачами) вибудований символізм по-
слідовності струн або відстань між отворами аерофонів згідно паль-
цевій зручності розташування – могли впливати на формування 
інтонаційно- ладової системи. Ще Птолемей стверджував, що етос 
звукоряду пов’язаний, перш за все, з механікою інструменту. Такої 
точки зору дотримуються німецький музикознавець К. Закс [298], 
угорський дослідник Д. Золтаї: «імпортований» зі Сходу авлос, су-
дячи з усього, прискорив у V столітті поширення хроматичного ладу 
«нового стилю» [316, с. 44] та багато інших. Паралельне збільшення 
числа струн до 9, 11, 12 на кіфарі та лірі, виконавці на яких стали 
використовувати все більш вільні мелодійні і ритмічні структури, 
пов’язане з тими самими інтонаційно- музичними завданнями. Усе 
це, звичайно, призвело не тільки до перетворення техніки інстру-

ментальної гри, а й до певного оновлення її статусу – наприклад, 
дифірамби Філоксена з Кісери (435/434–380/379 до н. е.) в синтезі 
співу та інструментальної музики виявляють перевагу останньої 233, 

233 Більш прості народні та пародійні пісні комедії і раніше багаторазово переривали-
ся інструментальними інтермедіями [738, с. 164].
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виявляючи її значення для автономізації музики в цілому. Неда-

ремно Філоксена разом з Тимофієм з Мілету, Фрінієм з Мітілени, 

Меланіппідом з Мелосу, Кінесієм з Афін називають представниками 

«нової музики» 234 з «репутацією віртуозів» – усі не тільки співали, 

але й грали на інструментах [738, с.  164]. Приблизно з цим періо-

дом (VІ–$ 5V ст. до н. е.) пов’язана і перша інформація щодо участі 

у музичній частині Олімпійських ігор виконавців- інструменталістів 

(без співу) – Сакада з Аргоса, за вказівкою М. Зільберквіта, «глави 

малоазіатської школи авлетики 235», визнаного кращим виконавцем 

в Дельфах на Піфійських іграх (586 р.). В Олімпійських іграх близь-

234 Від 2-й половини V ст. до н. е. у грецькій музиці через прагнення більш реаліс-
тичного мімезису засобами музичного впливу почався рух за оновлення дифірамбів, 
номів і трагедії – шляхом відмови від спирання на строфічне членування. Таким чином 
відбувалося відособлення музичного мистецтва від поетичного. Адже відомо, що пер-
вісне вчення про етос спирається на єдність мусичних мистецтв (поезія, музика, та-
нець), «цілокупнохудожній характер Musike, що не порушується протягом тривалого 
періоду». Так, Д. Золтаї вказує, що етос ладів виходить «не з теоретико- акустичної точ-
ки зору, що визнає співзвуччя октави», а з «фундаментальної єдності дійсної музичної 
практики (курсив наш – А.Ч.) – і співочої і інструментальної, – з мелодійних формул, 
які беруть початок в низхідних квартових тетрахордах» [316, с.  40–41], зокрема, зруч-
ного інструментального розташування. Вказана тенденція відділення музики і посилен-
ня музично- інструментального компоненту у V–IV столітті до н. е. відбувалася на фоні 
руху софістів, поширення інтелектуальної освіти, її демократизації (Платон намагався 
відстоювати старі класичні ідеали, а Аристотель дотримувався нових вимог, сформу-
лювавши концепцію пайдейї – гармонійного тілесно- духовного формування людини, 
яке реалізує всі його здібності [738, с. 406]). В Афінах IV століття до н. е. функціонувала 
вже струнка освітня система (яка була сприйнята християнами, і далі багато в чому пе-
рейшла до Середньовіччя). У сформульованому новому завданні навчання, за Аристоте-
лем, головним ставало «вироблення здатності до судження» на основі фундаментальних 
знань з багатьох предметів [738, с. 388], де музика (вокальна та інструментальна) посіла 
важливе місце. Ученик Аристотеля Аристоксен (370/360–300 рр. до н. е.), спираючись на 
його критику платонізму та піфагореїзму, рішуче відділяє «математичне дослідження 
довжини струни від (акустичного – А.Ч.) сприйняття якості звуку справжньої музики», 
чим «відкрив специфічно музичне просторове уявлення, розкрив квазі- простір музи-
ки, яка «перебуває у часі»» [316, с. 72]. Музичний інструмент у такому аспекті виявляє, 
 просторово- дотикові «докази» подібної теорії.

235 Авлетика – інструментальне виконавство на авлосі, на відміну від авлодії – співу  
у супроводі на цьому інструменті. Аналогічні назви – кіфаристика і кіфаро дія.
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ко 396 р. до н. е. перемогли вже навіть трубачі 236 Тімеос і Крат [309], 
розвиток виконавства і органології на яких пов’язаний з військовою 
сигналікою під час маршів та боїв (тільки сальпінкс міг «перекри-
ти» багатоголосий шум битви, стаючи надлюдським засобом ко-
мунікації), а пізніше – зі світськими та релігійними урочистостями 
(в  останньому випадку називалися «священними сальпінксами»).  
У вказаних та інших численних і дуже популярних агонах змага-
лися також і струнники- інструменталісти, зокрема, на понтійській 
лірі 237. Проведення подібних музичних агонів (які поширилися далі  
і в Римській імперії, наприклад, капітолійські ігри) у рамках 
престижних змагань зі спорту мистецтв стимулювало розвиток як 
музичної думки в цілому, музично- мовних її аспектів (з метою спра-
вити якнайкраще враження), так і інструментарію та інструмен-

тальної техніки, інструментальної та образної технології – для  

236 Як і римляни, греки використовували пряму трубу – салпінкс [998, c. 152–153].  
К. Закс вказує на спадкоємність цього грецького інструмента з більш коротким корпусом 
від стародавніх асірийських, єгипетських та єврейських труб (з довгим корпусом). Збере-
жений до сьогодення салпінкс (прибл. другої половини V ст. до н. е.) перебуває у Бостон-
ському музеї; його корпус (загальною довжиною 157 см) складається з тринадцяти добре 
пригнаних сегментів зі слонової кістки, які на з’єднаннях скріплюються бронзовими кіль-
цями (що не тільки забезпечувало якість з’єднання, але й додавало сили й деякої метале-
вості звучанню), а діапазон (судячи з розмірів) відповідає альтовому у сучасних духових 
[998, c. 22]. Є. Герцман же на основі античних джерел стверджує, що салпінкс створений 
етрусками, які панували в Середній і Північній Італії в VII–VI ст. до н. е. Інструмент ви-
готовлявся з міді, заліза (пряма труба) або з рогу (крива труба), з кістяним мундштуком, 
а його звучання було потужно- гучнісним, різко- масивним, суворим, навіть – страшним, 
шаленим, жорстоким, викликало сум’яття [203, c. 15] (в  руках професіонала його було 
чутно на відстані до десяти кілометрів). Отже для художніх завдань інструмент був мало 
пристосований (окрім грубого звучання в цілому можна було відтворювати лише кілька 
початкових звуків обертонового звукоряду).

237 Головний приз на агонах звичайно призначався кіфароду, мистецтво якого вважа-
лося найпочеснішим і найскладнішим за своїм етосом. Навіть сума грошових винагород 
інших конкурсантів відраховувалася від премії кіфарода, яка була завжди найвищою. На 
жаль, з часом ці матеріальні винагороди агонів ставали метою виконавців, що позначало-
ся на художньому рівні змагань та їх учасників і, можливо, певної масової лінії розвитку 
грецької музики (тому найвищі художні досягнення античного музичного мистецтва, на 
думку Є. Герцмана, не були пов’язані з агонами [208, с. 117]). Первинною ж метою аго-
нів було виявлення майстерності гри та співу, художніх ідеалів та прийомів справжніх 
самобутніх творчих індивідуальностей, а титул переможця вважався настільки поваж-
ним, що цінувалася навіть спорідненість з ним (шестиразовий переможець на Піфійських 
іграх кіфарод Арістон запропонував спартанському полководцеві Лісандру наприкінці  
V ст. до н. е. оголосити себе його сином, маючи на увазі почесність рідства з музикантом 
такого рівня [там само]).
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найкращого втілення етосу музичного твору перед слухацькою ау-

диторією. Характерно, що під час оцінювання гри на авлосі, напри-
клад, враховувалися її швидкість, тривалість звучання на одному 
диханні, а також – «здатність передати певний стан, настрій, образ, 
запрограмовані спочатку» [660, с. 50]. Таким чином, за умов відсут-
ності жанрово- видового шару чисто інструментальної творчості 
як такого (за відношенням до неї авторів давньогрецьких трактатів  
і теорії музики), професіонали (і навіть слухачі- любителі) вже від-
значали як віртуозно- технологічний, так і образно- мисленнєвий, 
артистичний боки інструментальної гри, спроможність донести до 

слухача етос музичного звучання поза вербального пояснення.
У виявленому нами збігу формування самостійного зна-

чення античного мистецтва музики з посиленням музично- 

інструментального фактору (отже – накресленням певної влас-
ної лінії розвитку, а також впливу на музичне, відтепер, мислення 
і, можливо, загальне аристотелівське мислення-»судження») слід 
відзначити ще одну особливість. Стрімкий розвиток (зокрема, куль-
турний) демократичних полісів у V ст. до н. е. з наступним падін-
ням полісної демократії з необхідністю вели, з одного боку, до осла-
блення громадського пафосу культурного життя, з іншого, до віри  
у творчий потенціал людини, особистості. В музичному мімезисі 
така тенденція проявляється кристалізацією сольних партій та їх 
подальшим ускладненням. Виразні (віртуозні) сольні партії ввів до 
своїх трагедій Еврипід (480–406 рр. до н. е.). Але ще у VІІ ст. до н. е 238. 
мистецтво аедів (співців під власний акомпанемент на лірі або кіфа-
рі) розділилося на декламацію епічних епізодів рапсодами та лірич-
ний сольний власне спів кіфаредів (на агонах і у виступах в домах 
аристократів) [738, с. 164]. Це музично- ліричне начало (хай і у своєму 
зародковому стані з боку музичної мови) яскраво уособлювало осо-
бистісне відношення. І хоча Д. Золтаї стверджує гедоністичний його 
характер («общинне утримання етосу відтісняється на задній план 
приватно-суб’єктивним принципом насолоди, який приймає на себе 

238 Коли нові соціальні шари посилили свої економічно- політичні позиції, розви-
ток індивідуальної свідомості став вимагати нових форм та умов для самовираження  
особистості.
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всю повноту влади» на противагу попереднього розчинення «прин-
ципу моральної автономії особистості… в теорії і практиці життя 
індивіда» [316, с. 36]), на наш погляд, суспільна функція музичного 
мімесису того часу змінювалася (не заперечуючи насолоди) і на ко-
ристь лірики як зародку специфічного індивідуально- особистісного 

самовираження у музиці. Для акомпанементу ліричним (та епічним) 
музичним поетичним самовираженням, звичайно, були обрані де-
лікатні та математично «довершені» струнні 239 – атрибутивно за-
значені в шляхетних аполонівських дійствах (на  противагу діоні-
сійським). Наважимось припустити, що інструментальне музику-

вання (навіть у збільшених у кількісному відношенні прелюдіях та 
інтерлюдіях номів і дифірамбів, нечисельних поки інструменталь-
них творах) підспудно, певним чином сприяло вибудовуванню меха-

нізмів мислення для виконання основного завдання давньогрецької 

освіти – «здатності до судження» (Аристоксен) – на «альтерна-

тивних» щодо вербальної риторики принципах позавербального 

звукового розгортання думки засобами специфічної музичної (не-

вербальної) мови (ладоінтонація, нові ритмічні структури, розши-
рення діапазону тощо). На користь такої тези може також висту-
пати не просто спеціальна, окрема, а більш давня за походженням  
і функціонуванням інструментальна нотація 240. Саме нотні фіксації, 
як відомо, втілюють «деякі базові музично- смислові закономірнос-
ті… закономірності музичного мислення епох, в рамках яких вони 
виникли» [949, с. 97]. В даному випадку первісність інструменталь-
ної нотації свідчить не про першість виникнення втілюваного виду 
звучання або його пріоритетну важливість, а про тенденцію до 
фіксації його організації (впорядкування) за умов відсутності вер-
бального орієнтиру, спроби зафіксувати у звичних буквених знаках 
хоча б формальні (висотні і тривалісні) показники «незвичного»,  

239 Виникнення терміну «лірика» і пов’язане з розповсюдженим струнним щипковим 
інструментом – лірою. Антична хорова лірика і виникла на основі сольної пісні під аком-
панемент струнного інструменту (солісти були в основному вихідцями з аристократії), 
рефрен якої підхоплював хор.

240 Відомі дві системи давньогрецької буквеної нотації – вокальна, яка використовує 
букви іонійського алфавіту, та інструментальна, що використовує давньдорійські та іо-
нійські букви. Найстаршою з них вважається саме інструментальна.
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нового, абстрактного (поки навіть не узагальненого) інструмен-
тального «вислову». Можливість такого «вислову» як самостій-
ного (в  інструментальних прелюдіях, постлюдіях, інтермедіях) ви-
разу, тенденція до відшарування від цілісної мусікії, зокрема співу 
і танцю, і криється у відкритті (створенні або виявленні) власних, 
«альтернативних» семантичних засобів, структур, схем, які здатні 
до саморозвитку. Але майстерність окремих музикантів- виконавців 
дозволяла їм у виконанні нечисельних інструментальних п’єс від-
мовлятися від слова (співу), утримуючи увагу слухачів та суддів за 
допомогою чисто музичних засобів – інтонаційно- ладових, струк-
турних, метро- ритмічних – у розгортанні ідеї, цілісно вибудованої 
музичної думки.

Посилення особистісного начала в «новій музиці» від  
V ст. до н. е., відтворене, зокрема, в актуалізації інструментальних 
прелюдій, інтерлюдій і, навіть у нечисленних чисто інструменталь-
них творах 241, має, на наш погляд, ще один аспект. У грі на інструменті, 
як у первісному діалозі виконавця з музичним інструментом, кому-
нікант (музикант) апріорі є втілювачем індивідуально- особистісного 
начала на єдиному (на двох авлосах теж грає один музикант), соль-
ному («сольному») інструменті. Навіть в ансамблево- оркестровому 
виконавстві цей вид діалогу первісний, а на його основі вже відбува-
ються наступні – між музикантами- учасниками, їх інструментами, 
групами, музикантами та інструментами інших виконавців тощо. 
Отже, розвинута (у майбутньому) узагальненість позавербального, 
«іншомовного» (неголосового) інструментального звуковиявлення 
іманентно- підспудно містить інтенцію до особистісного самовира-
ження, зокрема – не тільки звично- природного для інструменталь-
ного сприйняття моторного, але й – лірично спрямованого. Таким 
чином, етос музичного інструмента, уособлений, передусім, у його 

символіці, виростає до етосу музично- інструментальної творчос-

ті, заснованій на творчому діалогічному акті виконання, що під-

241 В античну добу інструментальна музика, звичайно, не мала власної самоцінності. 
Мова йде, перш за все,  про розвиток і збільшення інструментальних частин вокальних 
творів з акомпанементом, в яких, на наш погляд поступово формуються засоби чисто 
інструментальної виразовості. Але нам відомі також імена інструменталістів – учасників 
музичних агонів (змагань) Олімпійських ігор, вказані вище.
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тверджується подальшим зростанням популярності у всіх верств 
римського (а  потім і середньовічного європейського) суспільства 
сольної інструментальної музики та рецитації ліричних віршів у ка-
мерному музичному супроводі 242 [738, с. 493].

Оскільки мусичне прямо пов’язане з гармонією, досконалістю, 
узгодженістю (консонантністю), всезагальністю зв’язків – присутніх 
у природі, небесних сферах, людському тілі, архітектурі, звучаннях – 
музичні інструменти також мають відтворювати ці категорії (греки 
приділяли, наприклад, особливу увагу настроюванню інструментів). 
Піфагорейська концепція числа, втілена, зокрема, у давньогрецьких 
теорії музики та «інструментознавстві», на основі вавилонських 
арифметичних напрацювань, відрізнялася новаційною оригіналь-
ністю саме через зв’язок з гармонією «звучне число як сутність 
музичної гармонії» [843, с. 55] – одна з акусм 243 піфагорової школи 
звучить так: «Що є найпрекраснішим? – Гармонія» [290, с. 50]. Для 
пояснення надзвичайного впливу музики через універсальні зако-
номірності та практичний досвід піфагорійці звернулися ні до чого 
іншого, як до спеціально сконструйованого у VІ ст. до н. е. музичного 

інструменту (не до співу, не до поетичного начала) – канону 244 (мо-
нохорду – ящику з натягнутою струною певної довжини, що філо-
софськи символізує космос), в якому «нерозривно злиті потенційна 
виразовість музики і властивості експериментальної моделюючої 
конструкції» [904, с. 45]. Таким чином Піфагор (якому приписують 
створення канону) втілює естетичний бік своєї числової концеп-
ції: сутність краси криється у внутрішніх числових відносинах –  

242 Втім, грецька філософсько- естетична думка своєрідно трактувала вплив 
індивідуально- особистісного начала на етичне значення музики. Так, Діоген стверджував 
принцип приборкання прагнення до насолоди, умиротворіння індивідуальних страждань 
і т. п., а Філодем позбавляє музику моральної цінності через абстрактну (на противагу 
слову) нездатність до мімезису, природної об’єктивності.

243 Акусми – лаконічні висловлювання для спрямування мовчазних думок акусмати-
ків – учнів- слухачів, які протягом п’яти років тільки слухали й думали, не приймаючи 
участі у дискусіях – до пошуку власного «внутрішнього голосу».

244 За різною інформацією канон використовували як науковий пристрій або як пов-
ноцінний музичний інструмент – грали на ньому. Канон використовувався для вивчення 
законів акустики – математики і фізики звуку, а у добу середньовіччя – для навчання 
співу, настроювання органних труб; вважається попередником клавікорду [904, с. 44].
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недаремно Піфагора називали Аполлоном Гіперборейським  
[290, с. 40], а за порадою вченого побудували храм Муз.

Музичний інструмент у цілому, на наш погляд, як і сама музи-
ка, своєрідно втілює піфагорійську рівновагу- гармонію, а значить, 
і етос. З точки зору використання музичного інструментарію у ді-
онісійському культі «царювали» аерофони (авлоси, флейти) – з ви-
сокою, «свистячою» теситурою, моторно- рухливі, з найбільш вира-
женою тілесністю органології (квазі- хребет зовнішнього вигляду, 
«губки», тілесне вдихання/видихання, більше у порівнянні зі струн-
ними контактне поєднання виконавця з інструментом у амбушурно-
му звуковидобуванні) та ударні (для підкреслення метро- ритмічної 
основи). І хоча розташування і відстань отворів на авлосах і флей-
тах, довжина їх трубки підлягали строгому математичному обчис-
люванню, за взірець «гарної математики» брали «шляхетні» струн-
ні. Кількість їх струн, інтервальне співвідношення, довжина і т. п. 
символізували «правильні» пропорції, а розташування виконавця  
з інструментом у руках (посадка і постановка) дозволяло, по-перше, 
співати одночасно з грою (якщо це потрібно в одній особі), по-дру-
ге, складало, мабуть, певну (витримано- благородну) паритетність  
у співвідношенні виконавця та його інструмента, по-третє, темб-
ральне звучання відповідало голосу (підкорюючись йому, а не спе-
речаючись), що органічно (гармонійно) «вбудовувало» ліру (рідше 
арфу, яка частіше використовувалася жінками, а не чоловіками,  
і у світських розвагах) до високих жанрів 245.

«Відокремлений» від людського тіла (на відміну від голосу) і од-
ночасно наслідуючий йому, штучно збагачений «надлюдськими» 
техніко- технологічними можливостями звукового вираження, му-

245 Тільки у 585 році авлос досяг певної рівноправності з основними струнними ін-
струментами на піфійських іграх в Дельфах, де авлед Сокад з Аргосу здобув перемогу, 
виконав на авлосі програмну п’єсу про боротьбу Аполлона з Піфоном – т. з. «піфійський 
ном», який утримувався у репертуарі протягом трьох століть і мав п’ятичастинну форму 
(місце бою, виклик на бій, битва, перемога, танець переможця) [443, с.  28], що умовно 
можна співвіднести з драматургічною структурою великої інструментальної форми май-
бутнього, наприклад, вступ- експозиція-розробка- фінал-кода. Принаймні, твір без слів 
(хоча з програмними назвами) логічно вибудовує драматургічну структуру у її традицій-
ному розгортанні від експозиційної частини до активної- розробкової і тріумфального 
фіналу- результату.



207

Розділ 2. 

Історичні передумови музично-інструментального мистецтва: від звуку до інструменталізму

зичний інструмент стає тим новим «óрганом» людини, який вона 
«привласнює» (повертає) собі у творчому музично- виконавському 
акті, виявляючи різні етоси (музики та інструменту) як за допомо-
гою конкретики елементів (засобів) музики, так і чудодійною, магіч-
ною, міфологічною силою. Магічна сила музичних інструментів, яка 
сформована у виконавській практиці, далі діє самостійно у їх симво-
ліці та міфології.

Ця магічна сила музичних інструментів у різні часи проявлялася 
в різних формах, аж до фетишизації (власні імена інструментів, упо-
дібнення їх форми тваринам, антропологічні порівняння із части-
нами тіла, табу на певні інструменти) і навіть демонізації (останнє 
зв’язане також з історично складеною опозицією до інструменталіз-
му офіційної християнської церкви). Однак причетність інструмен-
тів до сакральної, духовної сфері (незаперечна в язичеських куль-
турах) не заперечувалася навіть у християнському розумінні. Так, 
М. Імханицький приводить свідчення православного духівництва 
на користь музичного інструментарію, щоправда, у якості супро-
воду духовним текстам («Псалтирі», наприклад, де перед початком 
кожного вірша є вказівка: «начальникові на духові (або струнних) 
знаряддях») [329, с.  65–66]. «Моральний вигляд» інструмента тут 
залежав від того, хто та що на ньому виконував: якщо це духовні, 
моральні пісні – то інструмент визнавався як корисний, якщо «не-
пристойні» куплети або танці – то «посудина бісівська». Заперечен-
ня музичного інструменталізму в православній культурі засноване, 
за твердженнями батьків церкви, на його механічному, а тому поз-
бавленому живого духу початку, коли штучність вироблення може 
виглядати як відпадання від Божественної суті 246, заперечення її 
(свт. Іоанн Златоуст, блж. Августін, блж. Феодорит Кирський); на 
зайвості його у храмі, де людина сама стає інструментом Божим, 
співаючи подібно до ангелів, а також на непотрібній в духовному 
житті чуттєвості, яка привносить звучання різного роду «органів 
мусікійських» (Климент Олександрійський, Исідор Пелусіотський, 
Фома Аквінський). Втім, о. П. Флоренський, на наш погляд, тут вніс 
деяку ясність.

246 Людину Бог створив, а інструменти – ні, вони створені людиною.
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Музичні образно- порівняльні характеристики зустрічаються  
й у самому Священному Писанні, наприклад уподібнення людського 
голосу трубному звуку шофера; визначення представників струнних 
«інструментами співу» або приписування земній природі й небес-
ним світилам: деревам, полям, лісам, горам, пустелям, зіркам – здат-
ності співом славити велич Творця. «Подібна метафоричність мис-
лення, що представляє спілкування людину з Богом за допомогою 
найбільш багатого, самим Творцем дарованого нерукотворного, жи-
вого інструмента – голосу крізь призму інструментів рукотворних, 
механічних і тому не настільки виразних, відбиває новий аспект їх 
естетичного сприйняття й певний етап усвідомлення їх ролі в істо-
ричній ретроспективі» [392]. Католицька ж традиція від VІІІ століт-
тя допускає орган, а через вісім століть і смичкові інструменти до 
участі в месі разом з «ангельським співом» голосів, а також дозво-
ляє від ХVІ століття проводити концерти чистої інструментальної 
музики в приміщеннях своїх храмів поза службою (розпочалося це 
з органних).

Давньоримську музичну культуру оцінюють як більш скромну 
(прості наспіви та інструменти – рог, туба-труба у військовій музи-
ці, цимбали та ударні у вакханаліях, нарешті, авлос – римська тібія – 
і кіфара, ліра, трігон, ударні) у порівнянні з багатющою давньогрець-
кою [3, с. 194] аж до завоювання Греції. Римляни йшли, в основному, 
«грубим» шляхом посилення динамічних властивостей через розмі-
ри інструментів 247 і хористів та їх поєднання у великі колективи 248. 
Музичне життя Риму, зокрема інструментарій, поширювалися за 
рахунок залучення культури та інструментів завой ованих народів. 
Окрема інструментальна музика не займала спеціального місця,  

247 Збільшений, з важкою мідною оправою, римський авлос міг сперечатися за міцні-
стю з тубою, а ліри досягали «розмірів візку» [3, с. 199.

248 За часи Діадохів у Александрії згадується хор з 600 людей, з яких 300 – кіфареди 
[там само]. Музичне життя Риму, зокрема інструментарій, поширювалися за рахунок за-
лучення культури та інструментів завой ованих народів. Витончена антична чуттєвість, 
антропологічно орієнтована пластика, внутрішній і зовнішній рух (наприклад, у скуль-
птурі) змінюється на імперську статичність. Нові ланки культурно- комунікативного лан-
цюга «мистецтво / людина» переносять акцент вже на ораторське мистецтво (що суттєво 
вплинуло й на майбутні музичні закони).
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як і в Греції, нечисленні спроби обійтися без слова- співу представ-
ляють (крім прелюдій, інтерлюдій вокальних творів, як втілення 
картини морської бурі у дифірамбі «Nauplios» Тимофія з Мілету) 
невеликі п’єси жанрового нахилу «зображальної програмності», на-
приклад, «піфійська мелодія» для авлоса, яка зображала боротьбу 
Аполлона з драконом [3, с.  198]. Г. Аберт навіть пише про інстру-
ментальні «симфонії» у виконанні великих ансамблів (оркестрів) 
строкатого складу, де провідним, скоріше за все, виступав галасли-
вий авлос. Звичайно, така музика, виконувана у великих амфітеа-
трах, скоріше представляла ритмічну голосну основу. З огляду на 
чисельність рабів з культурних країн завой овники не мали дефі-
циту професійних музикантів, у яких, з одного боку, мали можли-
вість навчатися музичній культурі, з іншого – вимагали від профе-
сіоналів загостреної чуттєвості «музичного» вираження, зокрема, 
за участю інструментів або чисто інструментального. Але на капі-
толійських змаганнях виступали знамениті солісти – кіфареди та 
авлоди, які демонстрували віртуозність співу та інструментальної 
гри. В численних агонах римських часів зафіксована участь нового, 
коштовного інструмента – водяного органу 249, на виразовість зву-
чання якого із здатністю збудження або заспокоєння слухача вказує 
Квінтіліан [3, с. 197–198; 298, с. 65]. Цей спочатку більше механізм, 
ніж інструмент, поступово став здатним «відображати найбільш 
значущі явища не тільки християнської картини світу, але і метафо-
рично узагальнювати філософські ідеї космічного порядку і мікро-
космосу людської душі», транслювати «загальнолюдські цінності» 
[112, с. 1]. Звичайно, давні римляни і греки про це ще не знали, але 

249 Ідею органу вбачають у давніх волинках, К. Закс вказує як на прототип на складний 
інструмент теракотової фігурки з Берлінського музею: флейта Пана в її руках поєднана  
з мішком під ліктем (типу волинки), а мішок, у свою чергу – наповнюється через керо-
ваний ногою міх. Справжній водяний орган (гідравлос) – звучне диво з гідравлічних 
пристроїв, як вважається, був сконструйований у ІІІ ст. до н. е. механіком Ктезібієм  
в Александрії, звідки й потрапив до Римської імперії, ставши вельми популярним інстру-
ментом у складі інструментальних ансамблів, які супроводжували гладіаторські бої (як, 
наприклад, в Злітенській мозаїці, II ст. н. е.), театральні і циркові вистави, громадські  
і домашні свята, процесії (зокрема, церемонію присяги державних посадовців). У при-
святному написі в Дельфах є запис про «гідравлета Антипатра», який прославився на 
агоні музикантів 90 р. до н. е., граючи два дні поспіль.
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дуже швидко впровадили новий синкретичний інструмент до усіх 
ланок тогочасного світського життя. Відхилений спочатку новою  
християнською церквою як язичницький, удосконалений конструк-
тивно, акустично та навіть архітектурно (отже – з найширшим спек-
тром художньо- естетичного зорово- слухового впливу), орган знай-
шов повне визнання у Візантії, а від XVІІІ ст. н. е. гордо «оселився»  
у європейських християнських монастирях і храмах, ставши не-
від’ємною частиною літургійної меси і буття європейської людини. 
Розпочавши своє буття у світських синкретичних жанрах (Візантії та 
Римської імперії), орган від VІІ століття 250 набував «ліку» духовнос-
ті, сакральності, вміщення Вищого смислу (спочатку у нероздільно-
му поєднанні зі словом Божим, а втім – виділеним у самодостат-
ню інструментальну смислову якість вказаного ідейного контенту),  
і нарешті, від ХVІ століття 251 до сьогодення паралельно уособив «лік» 
високого мистецтва в цілому. Таким чином, органне звучання (адже 
своє матеріально- уречевлене втілення будь-яка ідея отримує в му-
зиці на рівні звуковедення), орган як інструмент і покоління орган-
них виконавців «опрацювали» протягом двох тисячоліть практично 
усі видові категорії музичного мистецтва – дозвільно- розважальну, 
ритуально- державну, релігійно- духовну, духовно- мистецьку. Забіга-
ючи наперед, вкажемо, що орган постав першим комплементарним 
музичним інструментом (докладніше про це – у Розділах 3, 4 даної 
роботи), який уособив суму органологічних ознак окремих духових 
і досягнення ансамблевого багатоголосного (навіть і гетерофонного 
або бурдоного) досвіду гри в руках (у прямому і переносному сенсі)  

250 Вважається, що орган був офіційно введений до католицької церкви едиктом Папи 
Римського Віталіана у 606 році [30, с. 19], після чого його розважальне «язичницьке ми-
нуле» перекреслюється, і супровід богослужіння стає основоположною функцією. Такий 
етос органу надалі визначає тематичні і стильові настанови, органологічні удосконалення 
(акустичні та архітектурні), інструментальні семіотику і семантику на півтора тисячоліт-
тя. Відповідно розвиток європейської професійної музики, її теоретичні та освітні напра-
цювання, які перебували у лоні церкви, здійснювалися за участю та допомогою органу 
(зокрема, навчання чистому співу).

251 Ми рахуємо від органних інструментальних концертів Я. Свелінка у храмі до або 
після меси з метою принести радість і утримувати вірян у духовному стані.
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однієї особи- виконавця 252. Самий факт народження ідеї подібно-
го «узагальнюючого» інструмента свідчить про достатній рівень 
розвитку інструментального компоненту музичної творчості – ще 
не автономного, але здатного з боку органологічних, інженерно- 
технічних, інтонаційно- звукових, виконавсько- технологічних па-
раметрів до втілення чисто музичних засобів виразовості. На-
віть, якщо найдавнішою, первісною ідеєю створення гідравлосу 253  
у ІІІ ст.. до н. е. було завдання визволити амбушур виконавця для 
самоакомпанементу власному співу, то створення такої «му-
зичної машини» у період розквіту елліністичних науки, техніки  
і мистецтва вказує на важливу роль музичного інструментарію  
в розпочатому процесі автономізації музичного мистецтва від син-
кретичної мусікії 254. А клавіатурний принципи звуковидобуван-
ня став важливим кроком на шляху розвитку інструменталізму 
(музиканти- інструменталісти все більше починають усвідомлюва-
ти специфічні зручності гри на клавішах). Широке розповсюджен-
ня гідравлосу завдяки його звучним характеристикам і, частково, 
моді на «музичні машини», не зробило, на жаль, його «ідентифі-
кацію з будь-якою сталою образною сферою» [113, с.  169] більш  

252 Для кожного насосу (різні конструкції припускають один або два нагнітальних ме-
ханізми) органу була необхідна спеціальна людина – калькант («той, що качає повітря»), 
яка була суто технічним живим «пристроєм» для наповнення камери стиснутим пові-
трям. Організацією, структуруванням, мелодійним інтонаційно- ладовим наповненням 
звуків, їх метро- ритмічною системою займався органіст. У ХХ столітті вивчення істо-
ричних пам’яток і документів дозволило з великою часткою ймовірності стверджувати, 
що в античну епоху існувала практика гри на двох і більше органах одночасно (скорі-
ше для посилення звучання «open air» – публічних виходів імператора, гладіаторських 
боїв, циркових і театральних вистав), а також гри в чотири руки. Першим зображенням 
двох органістів за одним і двома інструментами вважається обеліск Святого Феодосія 
у Константинополі  ІV н. е. [360, с. 48–49]. Віллі Апель в книзі «Історія ранніх органів» 
1948 року видання навіть викладає оригінальну концепцію інструментального – органно- 
чотириручного –генезису первинних форм багатоголосся (гетерофонії і органума), наво-
дячи деякі іконографічні і документальні джерела [360, с. 45–46].

253 В античній органіці існували труднощі з видовою кваліфікацією гідравлоса, тому 
що він завжди розглядався відокремлено, поза підрозділу на струнні та духові (хоча не-
рідко орган відносили до духових) [207, с. 31], що свідчить про «окрему лінію» майбутніх 
«комплементарних» інструментів.

254 Як вказувалося вище, посилення інструментального фактору і виступало однією 
з характерних ознак емансипації музики вкупі з опрацюванням чисто музичних засобів 
виразовості.
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визначеною 255. В умовах нескінченних ігор та свят гідравлоси з їх 
досить сильним 256 і приємним 257 звучанням, первісною портатив-
ністю 258, інженерною складністю 259 стали незамінними учасниками 
яскравих масових видовищ 260. Римляни, які багатіли через імпер-
ські завоювання, охоче купляли і використовували у музикуван-
ні інкрустовані коштовні водяні органи 261, які у ІІ–ІV ст. н. е. були 
реконструйовані на пневмонічні (фактично ускладнений духовий 
інструмент). Такої реконструкції органи зазнали вже у Візантії, яка 
підхопила конструктивну органологічну ідею 262 (інструмент міг от-
римати розвиток тільки там, де інженерне і мистецьке мислення 
розвивалися найбільш продуктивно). Використання енергії води  
і повітря у звуковидобуванні гідравлосу – ще один крок на шляху аб-
страгування від голосового виявлення, «відсунення від свого тіла», 
штучності і майстерності, з одного боку; наслідування природі  
(як і еолова арфа) за допомогою цивілізаційних пристроїв, насліду-
вання створеним раніше окремим інструментам («вторинне» на-
слідування), з іншого. Гідравлоси з повним правом можна вважати 

255 С. Будкєєв вважає, що така невизначеність пов’язана з нестійкістю історичної, 
воєнно- політичної та соціокультурною ситуацією Давніх Греції та Риму [113, с. 169].

256 Яке давали металеві (мідні) труби.
257 Є. Герцман наводить фрагмент тексту Аристокла, процитиований Афінеєм з Нав-

кратіди (ІІ ст. до н. е.), де йдеться про «приємне і прекрасне звучання» гідравлосу, яким 
були «зачаровані» слухачі [201, с. 12].

258 Перші органи великих розмірів з’являються у IV столітті н. е., більш-менш удоско-
налені – у VII–VIII століття.

259 В І ст. до н. е. водяна помпа (теж наз. гідравлос) Ктезібія використовувалася в по-
жежних пристроях.

260 Тут спрацьовувала і чисто видовищна сторона – ефектність вивозу гідравлосу на 
повозці, контрастність сталої фігури органіста та атлетичних калькантів (частіше двох), 
зовнішній вигляд складної музичної «машини», гучність звучання, недоступна іншим ан-
тичним інструментам, що досягала далеких рядів амфітеатру, тембрально- гучнісна різно-
манітність різних інструментів – від пронизливості військових до мелодійного солодко-
голосся домашніх.

261 Збереглися деякі імена органістів і органісток Стародавнього Риму – імператори 
Нерон, Геліогабал, Север; Юлій Тираній в Галлії, Афродіта в Македонії, Еліа Сабіна з Пан-
нонії та ін. [30, с. 27].

262 Саме візантійський імператор Костянтин V Копронім в 757 році подарував орган 
франкському королю Піпіну Короткому, пізніше візантійська імператриця Ірина подару-
вала орган ще й його синові – Карлу Великому. Цей орган звучав на коронації Карла.
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першими органами, бо вони вже володіли усіма характерними озна-
ками останнього – «трубами, механізмом для повітряного нагнітан-
ня, резервуарами для стисненого повітря, віндладами, канцелями, 
клавіатурами» [114]. А вже близько 350 року застосування води як 
регулятора повітряного тиску було залишено – був побудований 
пневматичний орган, що представляло більшу зручність і перева-
ги: орган став простішим (у порівнянні з гідравлосом) за будовою 
і портативним (хоча якість і рівність звучання дещо погіршилися). 
І коли в 660 році римський папа Віталій благословив використан-
ня органу під час церковних богослужінь, то це, фактично, був уже 
зовсім інший інструмент, ніж той, який свого часу створив Ктезібій. 
Тож новий синкретично- комплементарний інструмент – орган 
елліністично- римської доби – отримав етос церемоніального атри-
буту візантійської, потім західноєвропейської імператорської влади 
та коштовного мистецько- розважального музичного знаряддя ви-
щих та середніх шарів суспільства. Але в органологічній структурі 
органу зберігався античний філософсько- числовий принцип спів-
віднесеності з системою буття 263. Тож орган не тільки підсумував 
античні музично- інструментальні уявлення і досягнення на новому 
витку органологічних інтенцій, а й закладав нові – коплементар-
ний принцип поєднання у цьому інструменті цілого ансамблю або 
оркестру (хай у примітивному поки що вигляді) і подоба клавіату-
ри спрямовували певним чином важливий для музично- мовних та 
художньо- естетичних засад інструментального мистецтва у цілому 
вектор розвитку.

Таким чином, музичний інструментарій європейської стародав-
ності (до середньовіччя):

– як звукове знаряддя – був виведений за межі побутово- 
функціональних (мисливських, трудових, військових, державно- 
офіційних та ін.) потреб і втягнутий до міфотворчості, наукових 
розвідок, філософських трудів, культурно- соціальних і художньо- 
естетичних інституцій:

263 Який, на думку С. Будкєєва, характеризує методологію мислення античних архітек-
торів (орган поступово став і органічною частиною архітектурного мистецтва за зорово- 
спатіально-слуховим принципом «чую – бачу»), зокрема Вітрувія, який організовував 
суспільний простір у відповідності до космічних законів (архітектура, за античною дум-
кою, найбільш яскраво віддзеркалювала архітектоніку світу у її цілісності) [111, с. 162.
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– мав усі видові диференціації, які відповідають сучасній класи-
фікації Хорнбостеля- Закса;

– був здатний до впливового втілення у синкретичному мусі-
кійному цілому родових літературно- образних (епіка, лірика, дра-
ма) і танцювальних форм, значно підсилюючи їх емоційно, інтен-
сифікуючи внутрішні зв’язки драматургії, сприяючи переходу від 
зовнішньо- сюжетних властивостей до внутрішнього плану – ро-
зуміння суті (через тисячоріччя втілення чистої, поза вербальної, 
ідеї стане характерним для абсолютної інструментальної музики), 
завдяки чому усвідомлюється вказівка на те, що лежить за межами 
міфу або ритуалу, що вимагає осягнення і запам’ятовування;

– будучи спеціально зробленим людиною для посилення та 
тембрально- звукової інакшості заданих, «нерукотворних» звучних 
властивостей смислу (поруч з мелосом, ладом, метритмікою) став 
новим, ще не самодостатнім, але окремим носієм етичних характе-
ристик, чим сприяв процесу автономізації музичного мистецтва від 
мусичного синкретизму, не тільки апробовуючи, а й допомагаючи 
певним чином у своїй дотиково- просторовій наочній органології 
формуванню чисто музичних засобів виразовості (інтонаційно- 
ладових, метро- ритмічних – тетрахорди і лади «під рукою», частко-
во – тембральних), що зокрема виявилося у перших спробах чисто 
інструментального ідейно- образного втілення;

– уособлював загальні філософсько- смислові парадигми своєї 
епохи, зокрема етичні, набуваючи власного етосу і сталого симво-
лізму у якості атрибуту високого призначення;

– надав наступним епохам міцну теоретико- практичну базу для 
втілення власних парадигм;

– високий статус певних конструктивно удосконалених інстру-
ментів (кіфари та авлосу) вкупі з віртуозною майстерністю виконав-
ців на них забезпечили не прикладну звукову функцію, а народжу-
вання презентованих («преподносимых» – Г. Бесселлер, А. Сохор) 
музично- поетичних і перші кроки музично- інструментального 
(програмного) жанрів.

Поштовхом («вибухом») для такого музично- інструментального 
прориву порівняно з первісним суспільством можна вважати надан-
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ня музично- звуковій творчості за участю інструментів а)  сакраль-
ного значення, певного місця у храмових традиціях; б)  пишності 
дозвільних і урочисто- державних заходів матеріально забагатіло-
го суспільства; в) проникання етичним смислом – в організованих 

професійних формах. Така організація розуміється як структурно- 
музично-мисленнєва (кристалізація інтонацій, ладів, метро- 
ритміки, форми- структури та інших специфічно музичних елемен-
тів виразовості) та соціально- культурна (колегії і класи за профе-
сійною ознакою 264, спеціальне навчання). Любителі більше не мог-
ли рівнятися з професіоналами 265. Характерними особливостями 
стародавнього музично- інструментального етосу можна вважати 
міфологічно- символічну знаковість- функціональність, підкорення 
слову- співу, перші спроби у пошуку специфічних (музичних) засо-
бів вираження в нечисленних програмних інструментальних п’єсах, 
професіоналізацію і диференціацію виконавців, що призводить в ці-
лому до неухильного зростання ролі, органологічної удосконалено-
сті, кількісно- якісного розмаїття музичного інструментарію.

2.3. Музично- інструментальна культура Середньовіччя:  
органологічне розмаїття та виразові прийоми

Наступним етапом розробки вчення про музичний етос стає Се-
редньовіччя. Античне вчення про етос перероджується на теологіч-
ну етику, вчення про демонологію. Середньовічні автори виділяють 
єдину – очищувальну, катартичну функцію музики. У християнській 

264 Відома класова диференціація музикантів та акторів ще у середземномор’ї відпо-
відно до їх «замовників», хазяїв, матеріального статку, професійної майстерності тощо. 
Традиційну цехову структуру у мистецтві запроторили ще грецькі виконавці (наприклад, 
«Союз діонісійських артистів» [275, с. 86] греко- римські міми, які об’єднувались в «ко-
легії» і «комуни» на чолі з «архімімом». У середньовіччі ж принциповою стала їх роль  
«у складній ієрархії того часу, їх своєрідне місце у суспільстві, пронизаному корпоратив-
ністю» [705, с. 132] у новонародженій міській культурі.

265 Цікавим є у цьому відношенні зауваження Квінтіліана щодо використання му-
зичних стилів- родів пізньої Еллади: для любителів – тільки діатонічні, для профі – хро-
матичні і тільки для нечисленної групи останніх – енгармонічні – доступні обраним  
[275, с. 87]. Таким чином, диференціація на любительське і професійне мистецтво отри-
мала імпульсів для саморозвитку.
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картині світу Середньовіччя мала місце божественна і гармонійна 
музика небесних сфер і пекельна музика шабашу відьом. На кар-
тинах Є. Босха з’являються трансформовано- фантастичні музичні 
інструменти з розіпнутими на них фігурами людей. Ангели зобра-
жені з арфами або флейтами. Аристотелівський принцип музично- 
інструментальної диференціації тут спростовується (у  Псалти-
рі кожний вірш має попереднє звернення до «начальників» як на 
струнних, так і на духових «знаряддях»). Етос інструментів зале-
жить тепер виключно від приналежності їх до втілення слова Бо-
жого (наприклад, псалмів, далі – меси), або до світських (придвор-
них, народних міських і селянських) розваг. Натомість утворюється 
специфічна чуттєво- емоційна менестрельна класифікація музичних 
інструментів (про це докладніше – нижче), існує і певна соціальна 
диференціація інструментарію (правда, не занадто жорстка) – для 
аристократів «своїм» інструментом виступає арфа, для мандруючих 
артистів – вієлла, орган- портатив (який використовувався і в мо-
настирях) та інші, для новоутворених міської та замкової сигналів, 
комунікацій – мідні духові [275, с. 106]. Через тисячоліття, для ро-
мантичної особистості, струнні (особливо «співуча» скрипка) ста-
нуть символом чуйної одинокої душі, яка страждає: порвані струни 
і зламаний музичний інструмент – метафорою «розбитого серця». 
«Еволюція, що рухалася в напрямку все більшого «одухотворення»  
і персоніфікації інструменту, і, в першу чергу, заміни духових інстру-
ментів струнними, тут досягає своєї мети – в творчості романтиків 
музичний інструмент стає двійником героя, його другим «я» (що, 
власне, відбувалося і на етапі створення інструментів), чуйно реагує 
на всі метання і страждання романтичної душі» [356]. Відзначимо, 
що в європейській культурі, починаючи з епохи Ренесансу, скрипка 
є символом жіночого голосу або узагальненої людської душі.

Протягом майже тисячоріччя на території Західної Європи 
формувалася культура нового типу, в якій специфіка і взаємо-
дія церковно- християнської, менестрельної та аристократично- 
лицарської, бюргерсько- міської цехової та фольклорної тради-
цій спричинили формування і розвиток унікально- характерних, 
пролонгованих рис західноєвропейської музичної культури. Доба 
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європейського середньовіччя 266 відзначається кількома важливи-
ми для соціокультурного, музичного (в  цілому), а також музично- 
інструментального мистецтва, рисами:

– тотальною християнізацією з відповідними ідейно- 267, а зна-
чить, і звукообразними інтенціями високодуховного порядку 268,  
з концентрацією теоретичної музичної думки і передової ви-
конавської практики у монастирсько- храмовому середовищі –  
з підкоренням усіх засобів мистецької виразовості слову Божому  
і тому – логічному з точки зору теології, вилученню «чуттєвих», за 
попереднім язичницьким досвідом, музичних інструментів з духов-
ного музичного контенту (окрім органа у Західній церкві, і то не  
відразу);

– наслідуваністю (а  не тільки протиставленням) античності 269, 
що проявляється у збереженні «освіченості» 270 (О. Лосєв [477]), при-
хильності до науково- теоретичних та філософських трактатів, ліку-
вальної функції 271, гармонійності, математичності, латиномовності, 
нарешті – у багатому розмаїтті музичного інструментарію, у статусі 
організованого музичного професіоналізму 272, музичних змаганнях 

266 Звичайно V–ХІІІ (у музиці частіше V–ХІV) століття [843, с. 77–79].
267 Усі музично- теоретичні трактати середньовіччя відзначені теологічністю як мето-

дологічним принципом (спирання на геоцентричну картину світу, Біблію і праці Отців 
Церкви, церковну співочу практику). Усі автори – монахи або члени релігійних орденів.

268 Наприклад, концепція про вісім так званих «церковних» ладів (перший харак-
теризувався рухливістю, спритністю; другий – серйозністю і плачевною урочистістю;  
третій – суворістю стрімкістю, певним збудженням; четвертий – спокоєм і приємністю, 
балакучістю і лестощами; п’ятий – радістю, заспокоєнням і веселощами; шостий – пе-
чаллю, зворушливістю і пристрасністю; сьомий – легковажністю молодості, приємністю; 
восьмий – старечою мудрістю, серйозністю, величавістю [259]) більш строго у порівнянні  
з давньогрецькими визначає необхідність благочестивого характеру музики.

269 З точки зору теорії, завдяки, передусім, описам та узагальненням Боеція.
270 Освіченість, передана Середньовіччю «прогресивною античністю», вимагала воло-

діння 7 мистецтвами – знаменитими середньовічними тривіумом (граматика, риторика  
і діалектика) і квадрівіумом (арифметика, геометрія, астрономія і музика) – які також 
можна було б назвати і науками (латинське слово ars означає і «мистецтво» і «наука») 
[477].

271 Відомо, що деякі міські музиканти навіть призивалися для лікування хворих, «що 
свідчить про збереження первинної харизми професії» як «віри городян в те, що люди, 
які займають прикордонне положення … мають можливість здійснювати будь-яку ко-
мунікацію між будь-якими світами», допомогти у запобіганні біді, виправити ситуацію  
[275, с. 133].

272 Наприклад, об’єднання греко- римських мімів у «колегії» і «комуни».
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і, що особливо важливе для нашого дослідження – в уречевленому 
музично- інструментальному етосі, який продовжив розвиватися  
у старих і нових формах 273;

– принципово новими – замковою і міською (ремісницько- 
цеховою) культурами (поруч з сільською), де музичні інструменти 
(апробовані, модернізовані, нові) дозвільного – масового (мандрів-
ного) і панського (замкового), офіційно- панського та офіційно- 
магістратного (держави того часу змінювали статуси надто часто) 
векторів кристалізували нові жанрово- стильові, інтонаційно- 
музичні та соціокультурні форми; зокрема, з’явилися мандруючі ме-
нестрелі, трубадури, трувери, жонглери, мінезінгери (універсальні 274 
артисти, які володіють вокально- поетичними жанрами з інструмен-
тальним акомпанементом і чисто інструментальними) або міські, 
осілі музиканти у тому числі, наприклад баштові виконавці на мід-
них та інших інструментах (чисті інструменталісти, які паралельно 
обслуговували міські ритуально- сигнальні та дозвільно- світські, 
святкові заходи);

– символізмом – будь-яке дослідження або література про се-
редньовіччя стверджують таку його специфічну рису, як стале спів-
відношення з християнською догмою (Святе Письмо) або християн-
ською історією (Святе Предання) – з наслідуванням їй, сперечанням 
або пародіюванням; інструменти вже давно міцно закріпили за со-
бою статус важливих носіїв символічних значень, відтепер останні 
координуються християнською символікою;

– властивостями «епохи переселення народів», хрестових по-
ходів і торгівлі, війн і масового розвитку міст, що наклали свій сут-
тєвий відбиток і на шляхи розвитку музичного інструменталізму  
в плані взаємовпливу, розвитку техніки і технології гри та виготов-

273 Звичайно, моральні функції, відповідно до християнської доктрини, не могли утри-
муватися в музично- інструментальній сфері, бо наразі повністю відійшли до церковної. 
Орган, який з Х століття практикувався в акомпанементі церковному співу і у процесі 
навчання йому, складав західний виняток, але аж ХІV століття не мав права на чисто ін-
струментальні «висловлення».

274 А. Бюхнер вказує, що «провінційний фокусник ХІІІ століття грав на 9 інструмен-
тах – фіделі, волинці, шалмеї, арфі, колесній лірі, жизі, дев’ятиструннику (Decacordum), 
псалтерії та кроті» [965, с. 59.
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лення інструментів, репертуару, музично- мовних засобів, виконав-
ських манер тощо.

Звідси – значна динаміка (як і в античності) музично- естетичних 
і музично- практичних настанов протягом офіційно зазначеного іс-
торичного періоду – у випадку середньовіччя, передусім від монодії 
до багатоголосся, також і у ролі, якісному складі, репертуарі, вико-
навській майстерності музичного інструменталізму. Важливі новації 
пов’язані зі зміною музичної парадигми – народження і оформлен-
ня в розвинених художніх формах багатоголосся, яке стане одним 
з важливим критеріїв утворення нового інструментарію та значної 
модернізації старого, практичним модератором взаємозамінності 
вокального голосу та інструментального (інструментальних – один 
на одний); це також відшліфування законів ритміки, утворення 
нових жанрово- структурних принципів музичних форм (текстові  
і структурно- композиційні).

Таким чином, у добу середньовіччя сягають коріння багато з за-
кономірностей, зокрема й музичного мистецтва, які згодом прояв-
ляться в самих різних видах і формах.

Наслідувальність античним теоретичним вченням у їх сукупнос-
ті найбільш повно і послідовно втілюється у трудах Боеція (рубіж 
V–VI ст. – бл. 480–524/526) на етапі переходу до Середньовіччя. 
Вчення Боеція на античній основі про три види (рівні) музики, тоб-
то звукового прояву гармонійної побудови людини і космосу, вклю-
чає: 1) музику Мundana – вселенську, або небесну музику сфер, як 
того, що ми «бачимо в самому небі» – рух небесних світил, зміни пір 
року; того, що має бути зрозумілим, а не власне чутним; 2) музику 
Humana – людську, природну, яка сприймається через самозагли-
блення, гармонію людського тіла і духу: «А що таке людська музика, 
розуміє кожен, хто заглиблюється в самого себе. Адже що поєднує 
безтілесну жвавість розуму з тілом, як не гармонія і не темперація, 
подібна до тієї, яка створює єдине співзвуччя з низьких і високих го-
лосів? Що інше пов’язує одну з одною частини душі, яка складаєть-
ся, на думку Аристотеля, з частин раціональної та ірраціональної?» 
[101, с.  159–160]; вона також є умоглядною, а не звучно- чутною; 
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3)  музику Instrumentalis – «інструментальну», вироблену, штучну,  
у тому числі, видобуту на музичних інструментах, яка «… виходить 
або шляхом натягування жил, або шляхом видихання, як в флейтах, 
або за допомогою інструментів, що приводяться в рух водою або 
яким-небудь ударом, наприклад по увігнутим мідним інструментам, 
звідси виходять різні звуки» [101, с. 160–161]. Тут мається на увазі 
уся звучна музика, яку чутно (на  відміну від перших двох), тобто, 
вокальна теж.

Дослідниками доробку Боеція вважається, що тільки остання, 
«інструментальна» музика має відношення до музичних інстру-
ментів. Але умоглядна гармонія, наприклад, у вселенській, небесній 
музиці розуміється і як правильна органологічна будова інстру-
ментів: відповідність семи струн ліри або кіфари – семи небесним 
сферам, що утворює т. з. небесний гептахорд або «гармонію сфер» –  
одночасне звучання такого семизвуччя 275, в якому кожний звук 
відповідає «основному тону» відповідного небесного тіла; чотири 
струни – гармонія чотирьох елементів- стихій або пір року [843]. 
Людська музика проявляється як струнка пропорційність (тіла, 
душі, діяльності), середина між крайнощами і теж позначається на 
музично- інструментальній органології, зокрема на теорії централь-
ної струни у семиструнних [320], симетрії корпусів, розташування 
отворів на духових тощо, адже красиве зовнішньо буде і звучати 
красиво. Тобто, музичні інструменти продовжують залишатися 
етичними, чисельно вивіреними, символами космосу і людського 
життя, їх призначення – втілювати принципи перших двох музик, 
тобто гармонії. З етичних показників витікають і критерії компози-
торської і виконавської творчості – необхідність опанування відчут-
тям гармонії світу, чітко розумітися на добрі та злі, щоб стати ліка-
рем душ, а не їх згубником. Отже виконавець- композитор у Боеція 
(в  рамках прийнятої раціоналізації західноєвропейської середньо-

275 На інструменті – теоретичне, як органологічне втілення, хоча реальне звучання 
багатострунних дійсно утворює певний сонор, коли струни резонують під час звуковидо-
бування на сусідніх.
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вічної музичної культури 276) має стати, скоріше, філософом, науков-
цем, ніж музикантом у практичному розумінні. Але ці правила не 
стали обов’язковими для виконавців у розважальній, сигнальній та 
інших музично- інструментальних сферах.

Один з важливих посилів трактату Боеція у відтворенні дав-
ньогрецької музичної теорії – відокремлення немузичних (зли-
тих – continuae) звуків від музичних (роздільних – disgregatae).  
У перших – практично відсутні висотні відносини, подібно до зви-
чайної мови, вони відтворюють плавний рух в межах деякої серед-
ньої частоти., яка чітко не фіксується. Інші, музичні, звуки мають 
«певні місця» (proprios locos) – фіксовану висоту, і тому між ними 
можливі фіксовані ж відносини (як  носії певного смислу). Нему-
зичні звуки не підлягали обчисленню раціональних чисел (тому 
сприймалися як шуми), а музичні – підлягали, відтворюючи ідею 
гармонії, стаючи носіями смислу. У такому підході фактично закла-
далася та ідея розуміння музичного мистецтва, яка «буде супрово-
джувати європейську музичну думку на всьому подальшому шляху 
теоретичного осмислення сутності музичного: музика є упоряд-
кованістю звукового простору, заснованою на певних відносинах 
висотних позицій. Коливання теорії в різні історичні періоди то  
в бік музичної практики, то в бік чистої теорії приводили до різ-
них принципам обґрунтування цих відносин. Для античного  
ж мислення можливість обчислення інтервальних відносин і число-
ве «зміст» цих відносин має визначальне значення в розумінні меж 
музичного. Через трактат Боеція таке розуміння музики переходить 
і в середньовічні тексти.

276 Докладніше про це у роботі Н. Єфімової «Ранньохристиянський спів у Західній 
Європі  VIII–X століть» [283], де стверджується, що завдання каролінгських церковни-
ків щодо уніфікації церковного ритуалу спонукало до пошуків способів універсалізації 
безлічі існуючих у той час локальних ритуальних обрядів, що і здійснив григоріанський 
хорал. «До  X століття історична еволюція хоралу привела до керованих волею розуму 
нормативів псалмодування, які розглядаються крізь призму античної музичної науки. 
На зміну лінійному розгортанню мелодики приходила вертикаль. Дискретність витіс-
няла континуальність, поступово вторгаючись до усіх рівнів нової музичної системи» 
[283, с.  46]. Але така раціоналізація музичної системи вела до її розуміння як набо-
ру технічних прийомів, до «техніки з управління богонатхненним церковним співом»  
[там само, с. 50].
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Важливою позицією, яку трактат Боеція вніс до середньовічної 
музичної культури, стала зовнішня позиція музиканта- теоретика 
щодо самого музично- звучного матеріалу. В кінці першого розділу 
трактату («De Institutione Musica») Боецій вказує, що «… кожне мис-
тецтво і кожна наука мають більш почесне становище, ніж ремесло, 
яке виконується руками і працею майстра. Адже набагато цінніше  
і важливіше знати, що кожен робить, ніж самому робити те, що  
[кожен] знає, оскільки ремесло служить, ніби фізично раболіпству-
ючи, розум же панує як пан» [цит. за 205, с.  329]. Але така раціо-
налізація церковної музики (несумісна з принципами патристики) 
означала у ті часи розчинення внутрішнього змісту мотиву в тех-
нічних прийомах, фактичне відпадання від Божественної істини.  
А. Богомолов це трактує як «зміну парадигми музичного та початок 
формування іншої, ніж це було зроблено в працях Отців Церкви, ме-
тафізики звучного» [87, с. 130]. З іншого боку, позиція стороннього 
спостерігача відкрила можливість переходу на позицію активного 
творця музики – ще не композитора, але і не простого транслято-
ра – творчого виконавця нормативних положень. Така зміна он-
тологічної площини звучного простору, раціоналізація музичного 
матеріалу «спускає» виконавців і слухачів «з галузі богонатхненної 
практики, спорідненої аскезі… якщо не до матеріальних форм у ви-
гляді звуку, звукорядів, то, принаймні, до активно перетворюваного 
матеріалу» [87, с. 130] і логічно наближає до відчутно- дотикового, 
рукотворно матеріалізованого джерела звукопроявів – музичних 
інструментів (незабаром вони почнуть замінювати вокальні голоси  
у складних і простих раціоналізованих музичних структурах). Та-
кий поворот до музичної практики фіксується у пізньосередньо-
вічних трактатах (Аноніма, Гвідо Аретинського, Іоанна де Муріса,  
Філіпа де Вітрі).

У Боеція також (як і у інших авторів, взагалі їх концепції щодо му-
зики багато в чому є близькими аж до ХІІІ століття, до принципово 
нового підходу Іоанна де Грокейо 277) існує диференціація інструмен-
тів відповідно засобам звуковидобування – ударні, струнно- щипкові 

277 Грокейо, сучасник бурхливих культурних змін, першим описав не тільки «вчену»,  
а й побутову музику, зробив власну класифікацію музичних інструментів.
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і духові. Ще раніше у Посланні Дарданам «Про різні роди музичних 
інструментів», яке приписується блж. Ієронімові Стридонському 
(ІV–V ст.. – бл. 342–420 рр.) зустрічаємо специфічну класифікацію, 
яка базується на виділенні групи біблійних інструментів як пито-
мої і «первинної», в той час як інші інструменти розглядаються  
в зіставленні з нею (як подібності або похідні) [796]. Автори наступ-
них середньовічних класифікацій- диференціацій часто пов’язують 
певні інструменти з жанрово- видовими аспектами музикування. 
Так, Ісідор Севильський (VI–VII ст. – бл. 560–636 рр.), єпископ з Се-
вильї, диференціює гармонічну (голос), органічну (духові) і ритмічну 
(струнні щипкові і ударні) музику. В результаті реалізації християн-
ської моделі в третій книзі «Етимологій» Ісідора музичні інструмен-
ти «супроводжують людину з допотопних часів в повсякденному 
житті, ритуальній практиці, святах» [429, с.  218]; причому різним 
приводам можуть відповідати різні інструменти. Регіно Прюмський  
(ХІ–Х ст. – бл. 840–915 рр.), відмовляючись від боеціанської тре-
тичної диференціації розрізняє музику naturalis – природну, до якої 
належать рух небесних тіл та людський голос і artificalis – штучну, 
пов’язану з звучанням інструментів. Отже, вокальне (церковне, 
передусім, тобто «ангельський спів») і інструментальне звучання 
розрізняються за етосом на безумовну користь «небесної», «при-
родної», «ангельської» сфери співу і земної, «грішної» сфери ін-
струментальної гри, хоча остання висуває вимоги все більшої вір-
туозної професійної майстерності виконання навіть у сигнальних 
(міських, військових, мисливських) та побутово- розважальних 
сферах музикування. Характерно, що від VI століття у трактатах 
і музичній практиці закріплюється поняття «органум» (від грец.  
organon – інструмент, знаряддя), яким позначали як музичний ін-
струмент (будь-який, що само по собі виявляє ставлення до музично- 
інструментальної творчості; строго кажучи – супроводжуючий 
голос- партію), так і середньовічний тип паралельного багатоголосся, 
і жанр багатоголосної музики, і техніку композиції – тобто, з одно-
го боку, інструменти відносять до позахудожніх, технічних засобів,  
з іншого – підсвідомо наділяють узагальненим значенням музично-
го у його техніко- технологічному сенсі, що сприяло, на наш погляд, 
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у руках майстрів- виконавців кристалізації чисто музичних засобів 
втілення і впливу, передусім, метро- ритмічних та артикуляційно- 
фактурних, поступово все більш незалежних від слова, дозволяючи 
більшу свободу у вказаних засобах та у притягуванні (запозиченні) 
нового інструментарію. З іншого боку, подібна техніко- технологічна, 
інструментально- засобова концепція сприйняття музичних інстру-
ментів проливає світло на деякі музичні інструментальні засоби, 
наприклад, сприйняття «громогласності», інструментальних вели-
чезних колективів «гроссі» як певної образності (у даному випадку 
– радісного екстазу), незрозумілої сучасному слухачу. Більш того, 
нова менестрельно- жонглерська культура (яка у своєму синкретиз-
мі багато в чому спиралася на інструментальну складову і розпочала 
процеси диференціації- спеціалізації музикантів та інструменталіс-
тів, формування чисто музичних засобів втілення на інструментах), 
на думку М. Сапонова, саме гучнісні, художньо- емоційні, музично- 
психологічні – виконавсько- практичні (а не органологічні) критерії 
інструментального звучання поклала в основу свого специфічно-
го 278, принципово практичного (емпірично- усного, виконавсько-
го) диференціювання музичного інструментарію на гучніснозвучні 
haut («громгласні», а не «теситурно- високі»), або «гроссі», та bas 
(«тихо звучні», а не «низькі»), або «субтильні». «Саме потрясіння 
від такої збуджуючої сили звучання (коли антична споглядальність 
змінилася на середньовічне переживання протилежностей – А. Ч.) 
змусило середньовічну публіку (і професіоналів- практиків – А. Ч.) 
звести відповідні інструменти» [706, с.  73–74] до вказаних двох 
класів. Одночасно «спрацьовував» і інший виконавський принцип 
диференціювання музичного інструментарію – жанровий (зокре-
ма, народжуваних нових жанрів), в якому неминуче складалися 

278 Подібний принцип не використовувався ні до, ні після. Звичайно від античності (ав-
лоди та кіфароди) аж до Хорнбостеля/Закса використовується теоретично- практичний 
органологічний принцип (спирання на засіб або матеріал звуковидобування). Слід від-
значити і той факт, що менестрельний емпіричний принцип класифікації інструментарію 
не заперечував і не підміняв органологічний, і був досить гнучким (що притаманне ви-
конавській природі в цілому) і дозволяв мінливий, несуворий підхід у своїй класифікації 
звукових і соціальних можливостей інструментів відповідно до різноманітних умов їх 
використання. Наприклад, волинка або флейта могли спокійно «мігрувати» між «гроссі» 
і «субтильною групою» в залежності від ансамблевого складу і обставин звучання.
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свої жанрово- інструментальні пріоритети, вже за традиційними, 
складеними в середземноморській та античній культурах, традиці-
ями. Так, духові та ударні виявляються більш органічними у баш-
товій музиці, світських урочистих заходах, традиційно, але більш  
різноманітно – у військових та мисливських умовах. Справжнім 
лідером у нових міських жанрах, зокрема у баштових музикантів- 
інструменталістів, тут можна вважати трубу та «прилеглих» їй ріг, 
шалей, сакбут (попередник тромбону) й інші. Традиційно «танцю-
вальними» є і рухливі дерев’яні духові з ударними. Епічним та лі-
ричним поетичним жанрам більш відповідають струнні, звучання 
яких наближене до співу за діапазоном, тембральною делікатні-
стю, помірною гучністю у близькому розташуванні до вокального 
джерела. Серед багатьох щипкових лідирують багатострунна арфа 
та грифова лютня, серед смичкових – вієла (акцентована Грокейо). 
Також традиційно епіка скоріше «обирає» багатострунні, як «мета-
форичну паралель до рецитації» [706, с. 161], більш звучні у своєму 
специфічному «сонорі», з можливим збільшенням діапазону у ба-
сові теситури; а лірика – грифні танбуроподібні 279, більш здатні до 
миттєвих контрастних поєднань, та камерної інтимності подання 
подання. Але тільки арфісти допускалися співати і грати в особи-
стих покоях короля [977, с.  72], володіння цим інструментом вва-
жалося невід’ємною рисою дворянського виховання, тільки арфістів 
в Англії наділяли землями, коштовним був не тільки інструмент,  
а й настроювальний ключ до нього [979, с. 12] (адже завжди вказу-
ється на необхідність гарного настроювання арфи). Але ж суто про-
фесійним інструментом вважалися лютнеподібні смичкові (вієла, 
фідель, крут, ребек та ін.) [979, с. 61–67] як «найбільш тонко нюан-
сюровані форми середньовічного інструменталізму», «найвищий 
прояв тої культури» [706, с. 166]. Віелісти входили до дворянської 
світи. Втім, усі середньовічні інструменти принципово взаємоза-
мінні в рамках свого жанру, з утворенням своєрідного звучного 

279 На їх небагатьох струнах, завдяки наявності шийки і грифа, натисканням пальців 
лівої руки можна було видобувати по кілька звуків з кожної струни, розширюючи діа-
пазон і збагачуючи звукові та ігрові можливості інструменту за рахунок компактної по-
зиційної гри і більшої портативності, зручності в обігу, передусім. Чим обумовлюється 
надзвичайна популярність, наприклад, лютні.
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ідеалу у вказаних «лідерських» втіленнях. Такий виконавсько- 
психологізований підхід формував новий середньовічний етос му-
зичного інструменталізму, пов’язаний з чуттєвими аспектами ін-
струментального звуковтілення (афектами, які вже розпочали своє 
формування).

У пізньому середньовіччі увагу церковників- вчених привер-
тають уже більш складні питання, зокрема, зв’язків органології  
і звуковисотності, тембрики, конструкції (паралельно у міських 
магістратах удосконалюють свою майстерність цехи з виготовлен-
ня інструментарію, яким потрібно забезпечувати міських та інших  
музикантів) – того, що має пряме відношення до художності ін-
струментального звукопрояву. Фома Аквинський (ХІІІ ст. –  
1225–1274  рр.) формулює три ознаки прекрасного (фактично, «ста-
рої вірної» гармонії) [479], яким мають відповідати (у  загальному 
контексті вчення) і конструктивні властивості, а також звучання 
музичних інструментів. Це цілісність (integritas) як досконалість, 
злитість частин – очевидно, гармонійний принцип співвідно-
шення космосу і земного, інструменту; пропорції або співзвуччя 
(consonantia) як «якісність» – «правильні» інтервали і резонансні 
якості інструмента; ясність (claritas) як «ідеальне випромінюван-
ня самої ідеї або форми», «структура якості» – чистота настрою-
вання, ладових та інтервальних, формотворчих структур. Свою  
неоантичну гармонійну концепцію, засновану на практиці як цер-
ковного, так і народного мистецтва, викладає і Роджер Бекон (при-
близно 1214–1292 рр), стверджуючи насолоду у «пропорційній від-
повідності» слуху, зору і руху, гармонії чутного і видимого, тобто, 
вбачаючи в музиці науку про чуттєво сприйнятий звук («Небесна 
музика не є музикою» [922, с. 44]). Отже музика включає спів, гру 
на музичних інструментах і танець. Тут Бекон фактично передба-
чає значення одного з найважливіших векторів розвитку музично-
го інструменталізму 280 – мускульно- рухову моторність, що, власне,  
і опрацьовувалося протягом доби середньовіччя. Нарешті, напри-

280 Р. Бекон, власне. І диференціює саму музику на вокально- голосову та інструмен-
тальну [922, с. 44], що сходне з класифікацією Регіно Прюмського на природну і штучну 
відповідно.
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кінці ХІІІ століття Іоганн де Грокейо (прибл. 1255–1320 рр.) зро-
бив загальну класифікацію музики на основі тільки живих, звучних 
взірців (без «зірок і планет», «без ангелів»), яка вперше у тракта-
тах «книжників» увібрала не тільки церковний (як  у всіх), фоль-
клорний (як у Р. Бекона), а й міський, менестрельно- жонглерський 
пласт. Грокейо диференціює такі види музики: популярна – усної 
традиції (cantus publicus або civilis – «місцева», simplex – «проста», 
vulgaris – «простомовленнєва»); вчена, складна – багатоголосні  
органум, гокет, політекстовий мотет (composita 281 або regularis – 
«правильна», canonica – «канонічна», mensurata – «розмірена», тоб-
то з виписаним ритмом, ритмізована 282); церковна – богослужбовий 
одноголосний спів (григоріанський – А.Ч.), плавний розспів (cantus 
eccleciasticus, cantus planus) [650]. Для нас важлива особлива ува-
га Грокейо до музики міської (читай – менестрельно- жонглерської) 
традиції – не тільки спробою середньовічного автора до її внутріш-
ньої жанрової класифікації (багато в чому плутаної через постійне 
взаємне цитування – центонізацію 283, але з нарощуванням кількості 
танцювально- інструментальних, зокрема, вставок), а проведеною 
ним ціннісною класифікацією середньовічного інструментарію (на-
гадаємо, у церковному пласті інструменти, крім органа, і то, у під-
кореній функції, не використовувалися принципово). Центонізація 
на основі навіть нечисленних чисто інструментально- танцювальних 
«рефренів» сприяла закріпленню суто музично- інтонаційних 

281 «Мusica composita» Грокейо близький до майбутнього терміну «композиція». Тут 
виникає аналогія з уживаним від ХІ століття мусульмським терміном «таркіб» (араб. – 
«складання») – «музика складена», створена.

282 Грокейо, на відміну від Бекона, майбутню рухово- ритмічну (немоторну) складову 
знаходить не тільки в танцювальній, а й у серйозній, «складній» музиці. Взагалі Грокейо 
вважав, що записати можна і усні види.

283 Центонізація (від лат. сento – клапоть, латка) – термін, що описує цілісну компо-
зицію як компілятивний синтез з заздалегідь відомих (словесних і мелодійних) типових 
формул [865]. Один з найпоширеніших прийомів середньовіччя в різноманітних жанрово- 
видових сферах: культової монодії (григоріанський хорал – вперше указав П. Ферретті  
в 1934 році, візантійський піснеспів, знаменний розспів); традиційної макама- мугамної 
традиції Сходу і, звичайно, менестрельно- жонглерського мистецтва. Для середньовічної 
властивості сприйняття словесності свого часу виключно через спів і декламацію «реф-
рени» – пісенно- танцювальні вставки- цитати з числа популярних п’єс-пісень середньо-
вічного міста – утворювали другий, паралельний сюжету драматургічний ряд твору.
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(музично- мовних) засобів втілення на інструменті. Сам же серед-
ньовічний інструментарій Грокейо диференціює за його звучними, 
мелодійними можливостями, «за різноманіттям породжених ними 
музичних форм» [992, с. 136] – фактично за етосом. «Серед них пер-
шенствують струнні, – продовжує Грокейо, – до яких відносяться 
псалтерій, кітара, ліра, сарацинська гітара і вієла» [там само]. По-
казовим для подальшого розвитку музичного інструменталізму, на 
наш погляд, є виділення мислителем смичкової вієли 284 (початок 
європейської смичкової культури Б. Струве відносить до IX століт-
тя – зображення лопатоподібного фіделя на малюнку Утрехтського 
Псалтиря 860 року [773, с. 38]), яка першенствує, на погляд Грокейо, 
через найбільш обширні мелодійні ресурси [там само, с. 134] (а це 
інший найважливіший вектор розвитку музичного інструменталіз-
му, повноцінно уособлений тільки через кілька століть у скрипковій 
творчості), через здатність до втілення будь-якої музичної форми, 
від канту до шансону – потенційно «вміщуючи у себе всі інструмен-
ти» [там само, с. 136], перемагаючи (за етосом) труби з барабанами, 
які сильніше впливають на людей під час свят і змагань, де потрібна 
громогласна яскравість як алегорія радості. Іншим музично- мовним 
засобом втілення радісних станів є димінуційно- імпровізаційна, ди-
намічно спрямована віртуозність – мабуть, і цю якість мав на увазі 
Гротейо, акцентуючи всеядність смичкового інструменту 285.

У вказівці на репертуарну універсальність вієли Грокейо підспуд-
но накреслює ще один принциповий, на наш погляд, органологічно- 

284 Група смичкових – вієла (лат. Viella; давньопрованса viola), фідель (нім. Fiedel), фідл 
(англ. Fiddle) –поширені у середньовіччі найменування інструментів з лютне- або гітаро-
подібною формою корпусу. У вієли, відміну від інших, шийка виготовлялася окремо і при-
кріплювалася до овального, прямокутного або «лопатоподібного» корпусу, який був «по-
кращений» бічними виїмками для зручності ведення смичка та резонаторними отворами 
для покращення і посилення звуку. Налаштування 2–6-ти (частіше 5-ти) струн залежало 
від форми підставки (плоскої або овальної) і від ситуації музикування, характеру музики, 
місцевих традицій – як і положення інструменту та смичка (на  плечі – для виконання 
розвинених мелодій і орнаментованих імпровізацій; для простого остинатно- бурдонного 
акомпанементу – будь-яке положення, аж до вертикального). До кін. 15 ст. в Італії вієли  
з бурдонною струною трансформувалися на ренесансну ліру та браччо, а без бурдону – на 
віолу та браччо [146].

285 Звичайно, середньовічний смичок ще не був здатний ні на досконалу мелодійність, 
ні на яскраво артикульовану віртуозність. Мі тут вказуємо лише на інструментальний 
потенціал вієли, який так блискуче передбачив Грокейо, випереджучи свій час.
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мислительний напрямок розвитку інструменталізму – виникнен-

ня комплементарних інструментів, які уособлювали властивості 

інших (духових або струнних) у досвіді ансамблевого багатоголос-

ся – органа (який на той час ще посідав надто залежне від словос-
піву місце), клавірів, рояля, майбутнього баяна- акордеона. Сама 
вієла не була здатною до комплементарності вказаних інструмен-
тів зі складною механікою, її «багатоголосся» обмежувалося бур-
донністю, діапазон і, відповідно, тембрально- регістрові відмінно-
сті були недостатніми для «інструменту- оркестру», які і з’явилися  
«у свій час». Самий факт невисокої (як для середньовічної людини) 
оцінки гучнозвучного блиску мідних на користь ще слабо вираже-
ної інтонаційної виразовості мелодії виявляє не тільки наукове пе-
редбачення Грокейо подальших шляхів музики, а й його прагнення 
тексто- аналітичного підходу до цього чисто музичного засобу. Хоча 
інструментальні форми вчений трактує у підкорено-»непрестижно-
му» статусі (мабуть, віддаючи дань своїй «генетичній книжності», 
церковній освіті) – «безтекстовий награш», тобто, позбавлений 
слів, але структурно вибудований на їх основі, не звільнений від їх 
«невидимого» драматургічного впливу.

Серед всіх музичних інструментів, що зустрічаються в середньо-
вічних текстах, іконографії, живопису, скульптурі, найбільш успіш-
но піддаються класифікації ті з них, що були згадані в Псалтирі, 
зображені на фресках та у богословських текстах. Органологічні 
властивості і особливості використання, символічне значення ста-
вали предметом теологічного коментарю, увійшовши вже в період 
раннього Середньовіччя до корпусу перших глосаріїв. П. Мастерс 
вказує на триступінчасту ієрархію (особиста, суспільна, храмова 
сфери) музичного інструментарію стародавності. Так, у Старому 
Завіті згадуються «вісім видів музичних інструментів, які були в по-
буті в ті дні, і всі вони були дозволені для вживання в особистому  
й громадському житті. Однак тільки чотири з них дозволялося за-
стосовувати на богослужінні в будинку Божому» [528]. Дозволяють-
ся струнні – псалтир, арфа, цитра (подібних рекомендацій дотри-
муються й у давньогрецькі філософи [470]). В особливих застере-
жених випадках (для пробудження в людях серйозного відношення  
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до богослужіння) допускаються: з ударних – кімвали (тарілки – го-
ловним чином, для керування оркестром або відбивання тактів для 
співу, причому тільки головні музиканти могли відіграти на них), 
тимпан (барабан, обтягнутий по обидва боки шкірою – запропоно-
ваний тільки в 90-м Псалмі для участі в самому радісному із усіх 
святі Кущей; нагадаємо, що в Прадавній Греції тимпан – неодмінний 
атрибут оргіастичного ритуалу на честь Діоніса); з духових – труби 
(для скликання народу на врочисті збори й супроводу жертвопри-
носини, тільки в руках священиків). Забороняються для служіння  
в храмі флейта (використовується в скорботному 5-му Псалмі, який 
виконувався під час паломництва в Єрусалим), ударні, орган (у Ста-
рому Завіті). Таким чином, мелодійні «камерні» струнні – псалтир, 
арфа, цитра, гуслі, що відтворювали «не кричущу, а благозвучну му-
зику» – «видають звуки подяки й любові» (хвала повинна бути сер-
цевою, покаянною). Мідна труба представляє торжество перемоги 
(хвала повинна бути святковою, урочистою, піднесеною). Тимпани 
й ліки (танці) говорять про «кипучу енергію, ретельність і захват, 
властиві дітям і молоді, залученим до улюбленої ними справи» (хва-
ла повинна бути старанною та приносити радість). «Кімвали гучні» 
символізують гучність, силу й велич дійсного поклоніння Богу (хва-
ла повинна бути щирою, сильною).

Інструментальні класифікації древніх євреїв спиралася не на му-
зичні, а на етнічні і функціональні характеристики. Так, Танах доз-
воляє виділити наступні соціальні функції музичних інструментів: 
«звуковий супровід храмових маніфестацій, ритуальних богослу-
жінь, культових обрядів, релігійних святкувань; участь в світських 
парадних церемоніалах (напр., ритуалі помазання); супровід народ-
них гулянь; використання у приватному житті під час молитви, сі-
мейних торжеств» [391, с. 19]. Стабільність функціональних зв’язків 
інструментів з громадськими ситуаціями свідчить про «існування 
набору стійких культурних асоціацій… їх вживання і, ширше, етос 
звучань. Іншими словами, настрій, з яким був асоційований тембр 
інструменту, приводи музикування впливали на його образ і става-
ли його символічною конотацією» [429, с. 215], а «алегоричне тлу-
мачення музичних практик в Біблії дозволяло згладити протиріччя 
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між їх численними згадками в тексті і практичним вектором життя 
громад» [429, с. 216].

Отже, символізм музичного інструментарію не просто випере-

джував його практичне значення, а ставав самодостатнім, галь-

муючи цінність живого сприйняття інструментальної гри, її сер-

йозності. Середньовічна іконографія, створюючи символи, пов’я-
зані з Писанням, Священною історією та з урахуванням широкого 
розповсюдження інструментальної гри, вибудовувала механізми 
етичного та естетичного впливу на вірян. Релігійні змісти, за умов 
своєї узагальненості, за допомогою музично- інструментальної сим-
воліки набували конкретизації сакрального підтексту, а їх ієрархія 
утворювалася з позицій уславлення Божої величі, спроможності 
посилювати або послаблювати людські страждання, встановлювати 
душевну рівновагу християнина, виганяти злих духів, підкреслюва-
ти інтимно- молитовний стан. Інструменти символізують і антино-
мії життя та смерті (фреска Ф. Траїні «Тріумф смерті» сер. ХІV ст., 
фреска «Страшний суд» Джотто), шляхетності і дозвільної легко-
важності (останні як лютня і подвійна флейта на фресці С. Мартіні 
«Посвята у рицарі Святого Мартіна» поч. ХІV ст.), а ось арфа і псал-
терій притягуються для посилення Божественного начала молитов-
них образів. До хору солодкозвучних ангелів- хористів часто приєд-
нуються ангели- інструменталісти (з музичними знаряддями різної 
етимології, тобто етос інструментів і тут залежить не від органоло-
гії, а від ситуації використання), як орган- портатив і віола у створах 
Женевського вівтарю Я. ван Ейка; орган- портатив, псалтерій, віола, 
арфа, лютня, труба та навіть бубен у фресках «Коронація Марії» Я. 
де Фрьое. Церква, таким чином, обмежено, але все ж використовую-
чи музичний інструментарій на практиці 286, активно долучає його до 
символічного впливу на розумово- чуттєвому рівні.

286 Надто вони вже були поширені і невід’ємні від людського буття. Тому папа Гри-
горій  І з метою поширення християнської віри наприкінці VІ століття дозволяє своє 
булою використання інструментальної музики в релігійно- обрядових заходах ірланд-
ської церкви, зокрема до літургії, залучаються орган, арфа, псалтеріум (цитра), дульци-
мер (цимбали), труби та флейти [604, с. 5]; місіонерський корпус опановує гру на різних  
інструментах.
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Фактично всі перелічені «знаки» храмової фоносфери (правда, 
уже на основі рівноправності всіх її «гравців», що відповідає новій 
ідейній парадигмі, етичній концепції епохи) переносяться на «ви-
соке» музичне мистецтво, професійну музику Європи, що й вини-
кла, на думку В. Конен, «у середньовічному соборі як безпосередній  
і життєво важливий елемент літургії… як мистецтво піднесене, пе-
рейняте глибоким серйозним настроєм, як носій високої моральної 
ідеї» [400, с.  20]. Адже саме музичне мистецтво виявилося безпо-
середньо пов’язаним із словами молитви, виробляючи такі худож-
ні прийоми, які породжували «дійсність і височину переживання» 
[там само, с. 21]. При цьому, відходячи від потенційної предметної 
виразовості голосу в «чистому» інструменталізмі, музичне мисте-
цтво не просто неухильно розширювало свою образну палітру, але 
й виробляло специфічні закони вищої логіки, як би «переростаючи 
вчителя» (голос з опредметненим змістом- словом).

Церковно- християнський грунт і оточення середньовічної 
музики 287, які, на перший погляд, не є «своїми» для музично- 
інструментального феномену (орган тут стоїть особняком і розви-
ток органної інструментальної культури багато в чому відстороню-
вався від загально- інструментального шляху), явився одним з най-
важливіших стимулів і чинників формування явища європейської 
професійної композиторської – академічної – музики в цілому. 
Нова музично- співоча – богослужбова – система «і в момент ви-
никнення, і в подальшому історичному осмисленні усвідомлювала-
ся як глобальний поворот в музичній історії людства, пов’язаний  
з поворотом релігійним, найбільшим за своїм духовним змістом – 
разом з Євангелієм людина піднялася в своєму духовно- моральному 

287 Власне, реалізація нової християнської ідеології і відбувалася через церковне 
мистецтво, музику зокрема. Але лише з V–VІ ст. в італійських храмах стали виконувати 
священні тексти в гімнічній мелодійно- розспівній манері (фундатором цього типу співу 
вважається єпископ Амвросій Медіоланський, який використовував вірші у формі анти-
чної римської поезії) [259]. До того, у більшості християнських церков тексти промов-
лялися за типом псалмодійної рецитації, позбавленої ритмічної організації, невеликого 
діапазону у звуковисотному поступовому русі вверх і вниз, з чергуванням соло і хору усіх 
присутніх (що відповідали такою же монотонною рецитацією). З появою розспівів та їх 
канонізацією у храмах з’являються професійні співаки і їх організатори.
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розвитку на вищий щабель, отримавши новий приклад для наслі-
дування в практичному житті» [843, с.  79]. Саме тут, в осередді 
мисленнєво- духовних процесів (пов’язаних, у першу чергу, зі словом 
Божим 288, але не тільки 289), «як в схоластиці, у «грі понять», відточу-
валося людське мислення, так і музика, ще будучи «служницею цер-
кви», але загострюючи і розширюючи свої форми виразовості, готу-
валася до самостійного виступу в інструментальних симфонічних 

формах (курсів наш – А.Ч.)» (Б. Асафьєв [49, с. 238]). Останнє могло 
відбутися не тільки на основі упорядкованої циклічності і смисло-
покладанні меси, але і на основі музичних інтонацій, які, первинно 
посилюючи вплив проспіваного слова Божого, не могли не закрі-
пляти за собою додаткових, а далі – самостійних засобів впливу, 
пов’язаних з найвищими проявами людського (співу) у нелюдському 
(Ідеальному) 290. Формування таких «ідеальних» музичних інтонацій 
та смислів і постало основою музичних ідей, які в подальшому мог-
ли прямо не бути закріпленими за Словом Божим буквально, але 
мислечуттєво «повторювали», точніше, відтворювали його інтенції 
у спеціально- музичних інструментальних позавербальних структу-
рах різних масштабів, рівнів, напрямів впливу. Втім, і у християн-
ську етику, яка існувала поруч з міською світською, фольклорною 
культурами, не могли не проникати естетичні елементи останніх. 
Інструменти, зокрема орган, у західно- європейському храмовому 
просторі – один з таких елементів. Інший – музично- мовні засоби, 
які можна виявити при співставленні початку і завершення доби се-
редньовіччя (наприклад, багатоголосся, алілуйні димінуції, мелізма-
тика тощо).

288 Тут правильніше було б говорити не про зв’язок зі словом, а про безперечне домі-
нування останнього.

289 Філософські концепції; підспудно – принципи і закони мисленнєвих процесів; при-
кладні науки; нарешті – теорія музики, музична нотація і музичні засоби виразовості.

290 Необхідно відзначити, що тривала доба середньовіччя не була однорідною з боку 
мистецьких доктрин. Зокрема, у церковній музиці від V–VІ до ХІ–Х ст. панувала моно-
дія, від ХІ розпочинається бурхливий розвиток багатоголосся, реформування нотації убік 
мензуральності, авторство музики. Усе це «спрацювало» вже у Новий час на користь ав-
тономізації музики і далі – автономізації музичного інструменталізму.
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Практично недопущені до храмового простору інструменти та ін-
струментальна творчість середньовіччя 291 (вигнанню також підляг-
ли: ладові роди, крім діатону – як розпусні, розслаблюючі, занадто 
чуттєві, лицедійно- театральні; будь-яке зображальне, характерне, 
тілесне начало, зокрема моторне, мускульне, метрично- кінетичне, 
танцювальне; багатоголосся у Західній церкві до ХІ ст., у Східній – до 
ХVІІ), тим не менш, продовжували свій розвиток у менш престиж-
них, «низьких» дозвільних та урочисто- функціональних формах 
музики (фольклорної, менестрельно- жонглерської придворно- 
замкової), перш за все, моторно- танцювальних – без яких  
(як і без спеціальної енергетики, артистизму, жестової видовищно-
сті їх подання) не відбулося б також автономізації чистого інстру-
менталізму, власних засобів його виразовості, нарешті – формуван-
ня сюїтно- сонатних інструментальних циклів.

Оскільки цілісність художнього явища у середньовіччі визнача-
ється «властивостями, які лежать у площині не художній, а ідей-
ній… пронизує усі складові, не будучи їх сумою… в окремі періо-
ди у цьому ансамблі (цілого – А.Ч.) стає провідним той чи інший 
представник… при незмінному визначальному значенні слова»  
[195, с.  83–84]. Незосередженість, неконцентрованість часово- 
просторових мистецьких, зокрема музично- звукових, втілень се-
редньовіччя не давала можливості створити «ієрархічну систе-
му з окремим звуком як фундаментом, над яким вибудовуються 

291  З візантійської теорії музики, як наслідок царювання православної доктрини, 
взагалі зникла т. з. «органіка» – вчення про музичні інструменти (як  і багатоголосся – 
«різнодумство – це єресь» на відміну від унісону соборності, завжди пов’язаного з інстру-
ментальним началом), що визначило образ і характер візантійської, а слідом і слов’ян-
ської музики впродовж майбутніх століть. Проголошення візантійсько-слов’янського 
правила «спів, а не музика» морфологічно фіксує іманентне і для фольклору розмежуван-
ня вокально- хорового та інструментального начал. Але останнє завжди функціонувало  
у «паралельному світі» фольклорних форм, розробляючи, передусім, моторно- 
розважальні аспекти музичної творчості. Візантійське ж музикознавство розвивалося за 
двома основними напрямками – musica speculativa і musica practica – які не перетиналися 
[206, с. 203]. Musica speculativa – схоластичний комплекс знань, заснований на традицій-
них давньогрецьких положеннях, її математичний підхід опрацьовував фізичні властиво-
сті звуку, взаємовідношення між рухом і звучанням, пропорційні вираження інтервалів  
і ритмів, традиційні звукоряди і т. д. Мusica practica зосередилася у сфері церковного 
музикування і знаходилась в веденні керівників церковних хорів, (нотація, ладотональна  
і жанрова система з музичної практики).
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усе більш складні структури»; дана система функціонує «лише 
на рівні вже відносно завершених одиниць – наспівів та рядків»  
[195, с. 81]. Можливість відчутного (більш концентрованого, більш 
швидкого) періодичного ритму членування на сегменти залишала-
ся фактично тільки у інструментальних дозвільно- танцювальній, 
баштово- сигнальній, військово- музичній сферах, що дозволяло 
наочно і дихально- відчутно охопити структуру як ціле (як  на рів-
ні менших її одиниць, так і повністю) 292. Більш жваві, скорочені 
інструментально- ритмічні (втім – моторні) структури (спорідне-
ні цим з заклично- ритуальними голосовими) – зрозуміліші і зруч-
ніші для структурування їх «цеглинок» у різномасштабні фази аж 
до цілого. Н. Герасимова- Персидська припускає, що «вирощування 
всередині себе» власних видів структурування (специфічних струк-
тур), законів організації мистецтв у процесі їх емансипації пов’язане  
з позбавленням зовнішньої опори системного художнього цілого 
вказаної доби. Так само це має відношення і до «необхідності кон-
центрації змісту і виразовості, раніше «розлитих» по усьому комп-
лексу мистецтв» [195, с. 84].

Іманентна узагальненість (на  противагу конкретиці вокально- 
вербального звуковиявлення), небуденність- незвичайність вислов-
лення (через необхідність посилення або приховання голосового 
звуку), перспективи політембровості і багатоголосся, слухо- зорова 
кінетика і спатіалізація сприйняття інструментів та інструменталь-
ної музики – усі ці фактори призводять до пошуку специфічних (му-
зичних) засобів вираження (втім, і виразовості), майбутньої архі-
тектоніки розвинутих інструментальних форм, активізації не тільки 
слухової (яка теж відрізняється від такої у вокалістів 293), а й зорової, 

292 Звичайно, аморфності, відсутності форми в церковних вокальних жанрах, напри-
клад, знаменному розспіві, немає. Тут відзначені початок, завершення. Тобто часові межі, 
свій плавний, надто уповільнений для сьогоденного вуха «рух з часом» [195, с. 80] при-
сутні. Н. Герасимова- Персидська пише, що такий рух «замаскований» відсутністю члену-
вання, плавне перетікання мелодійних фаз уникає будь-якої загостреності, напруги, час 
здається нерухомим, часто навіть відстає від природного людського дихання. Дослідниця 
пропонує гіпотезу, що у середньовіччі «рух наспіву «за течією часу» визначається відомим 
паралелізмом психологічного й фізичного часу, а художній час ще не підкоряє собі остан-
ній» [там само].

293 Так, на думку Ю. Кона, увага інструменталіста фіксується, передусім, на фіксації  
і запам’ятовуванні «структурних одиниць і способів перекодування» [398, с. 12] – тобто 
власне музичних форм, архітектоніки.
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моторної, смислової пам’яті. Але саме зорово- просторові, кінетич-
ні іманентні властивості інструментального звучання обумовили 
розвиток специфічної інструментальної танцювальної ритміки, 
яка «не згодилася» у храмовому просторі, але стала основою роз-
витку середньовічного музичного інструменталізму (з  вказаною 
вище пролонгацією свого значення). На думку І. Мациєвського, 
істотна роль кінетики зумовила дві найважливіших структурних 
ознаки інструменталізму. Це зростання значення і ролі моторики 
(передусім, за рахунок швидкості пальців, зокрема, як ми вважаємо, 
на нових, танбуроподібних 294 струнних), віртуозності (у вузькому 
поки що значенні), які не тільки великою мірою визначали рівень 
майстерності, спрямовуючи зусилля музиканта, а й «поряд з впли-
вом специфіки самих інструментів, багато в чому визначали своєрід-

ність інструментальної мелодики (курсив наш – А. Ч.) [532, с. 95]. 
Іншою ознакою стає актуалізація суто інструментальних «удар-

ності, дискретності, формування специфічно інструментальної 

ритміки» [532, с. 95] (наступним етапом на шляху інструменталь-
ної музичної якості вираження будуть кантиленність, протяжність,  
плинність 295 – запозичені з вокального стилю bel canto, які стануть 
завданням смичкового, пізніше – духового, фортепіанного і т. д. – 
інструменталізму вже від часів бароко, зокрема, з модернізацією 
смичка Дж. Тартіні у 1730 році). Вказана моторно- ритмічна складова 
фактично постала в основу розвитку лютневого інструменталізму – 
вкрай важливого для майбутньої інструментальної автономізації,  
а від доби бароко – клавірного, скрипкового, оркестрового.

Спирання на народну танцювальну музику у теоретичних вченнях 
про ритм можна зустріти ще у Аристоксена (IV ст. до н. е.). У бороть-
бі ж музики «за самостійні способи вираження і незалежність форм 
значний період часу йде на вироблення ритмічних закономірностей 
і відповідних їм метричних норм і схем, незалежних від словесної 
мови і поетичної метрики» [49, с. 238]. Хореографічна акцентуація  

294 Термін Фамінцина, який відноситься до класу струнних щипкових з грифом [808].
295 Тут ще раз нагадаємо про увагу Грокейо до недосконалого у порівнянні зі скрипкою 

та смичками Дж. Тартіні (1730–1740) або Б. Віотті (1790), але надзвичайно популярного  
у міській культурі смичкового інструмента – вієли.
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і ритмічні структури; амплітуда, частота, форми танцювальних ру-
хів відбиваються у мікро- і макроструктурах, композиційній періо-
дизації і цілісній формі, типі музичного фразування інструменталь-
ного супроводу танцю. Кінетична танцювальна лексика підсвідомо 
проекується на інтонаційну пластику музичного акомпанементу 296, 
коли, наприклад, чіткі, окреслені рухи втілюються за допомогою 
акцентно- дискретних музичних структур, штрихів групи стаккато, 
артикуляційної загостреності, а більш м’які, пластичні, кантилен-
но- мелодійні, з довгими тривалостями – за допомогою поступово-
го мелодійного руху, уповільнених темпів тощо (і навпаки, вказані 
музичні засоби викликають аналогічні кінетичні форми). Саме ця 

сфера музичної творчості у процесі вироблення чисто музичних за-

кономірностей і засобів (в даному випадку, метро- ритмічних) опи-

няється на території музичного інструменталізму доби середньо-

віччя і Відродження. Вплив подібної танцювальної кінетики як пря-
мо, так і опосередковано (через танцювальні награші) відбивається 
на характері, структурі, артикуляційно- динамічних, тембральних 
властивостях інструментальної музики для слухання або «для себе» 
(І. Мациєвський). Оскільки танцювальна ритміка супроводжувала 
середньовічну людину максимально часто, вона органічно ставала 
частиною її інтонаційного словника, а конкурентна боротьба за слу-
хача вимагала постійного удосконалення музичних засобів, вико-
навської майстерності та інструментарію. Тому для поетики мене-
стрельного мистецтва, зокрема інструментального, характерні «гра 
несподіванками, множинність артистичних сюрпризів, культ рап-
товостей, динамічне ставлення до життя, весела фрагментарність, 
ескізність вираження, радісна дискретність свідомості, прагнен-
ня до артистичної всеїдності» [706, с. 76] – принципової виконав-
ської новаційності- варіативності карнавальної свідомості. Інстру-
ментальна гра підсилює усі вказані показники наочністю подання, 
яскравістю штрихової і гучнісно- динамічної палітри, технічною іма-
нентністю контрастів та варіативності.

296 А в подальшому інструменталіст може навіть «диктувати» структурно- характерні 
форми танцю, як це наприклад, відбувалося на весіллях кінця ХІХ – у ХХ століттях (коли 
танець підкорюється музичній структуризації і драматургії).
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Інтервально- звуковисотна музична інтонація, будучи тісно спа-
яна з ритмом «як дисциплінуючим виявлення музики фактором»  
(Б. Асафьєв), в інструментальному втіленні, в руках досвідчених, та-
лановитих, майстерних музикантів- ремісників середньовіччя (і далі, 
Відродження) кристалізувалась, удосконалювалась у ствердженні 
закономірностей інтонаційного становлення музичного розвитку, 
накопичуючи останні для остаточної автономізації спочатку музики 
в цілому, а втім – і складних форм музично- інструментального мис-
тецтва. Б. Асафьєв вказує: «якщо сюїта як перша велика музично- 
циклічна форма з ланцюга танців обернулася на художнє ціле,  
у надбудову над побутовими прикладними музичними формами, 
то цим своїм «надпобутовим» значенням вона зобов’язана роботі 
ряду поколінь музикантів- ремісників інструменталістів над рит-
мічним розвитком танцювально- побутового матеріалу» [49, с. 239]. 
Цехові професіонали середньовіччя, таким чином, не тільки вико-
нували функціональні завдання міста або замку, які їх матеріально 
і суспільно- правово підтримували, а й, виходячи за межі приклад-
ного застосування своєї майстерності, прокладали шляхи для не-
чуваного, непередбачуваного (у  свою добу) розвитку музичного 
інструменталізму, інструментального виконавства як артистичної 
творчої спеціалізації (відомо, що професійні союзи, захищаючи 
якість своєї репутації, приймають нормативні документи, які забез-
печують наслідуваність в оволодінні виконавською майстерністю, 
зокрема у створенні ієрархії майстрів, підмайстрів, учнів). «Чим далі 
у Ренесанс, тим сильніше розвиток індивідуальної віртуозної майс-
терності імпровізації разом з еволюцією і «домашнього» (особли-
во лютневого) музикування; тут знову чуйне дослідне вухо відчує 
складне і завзяте проростання і закріплення «на слух» ритмо-норм 
і ритмо-форм. Ця робота поколінь привела європейську музику до 
такої свободи «рітмо- інтонаційного мовлення» (чим, по суті, і є му-
зика як мистецтво спілкування), що ми тепер, пишучи музику, вже 
не думаємо про ритм як дисципліну музичного розвитку, а тільки 
відзначаємо досить грубо і узагальнено «верстові стовпи музично-
го руху», тобто тактовий метр (розмір рівноділення даної п’єси)»  
[49, с.  238–239]. Для інструментальної технології гри чітке, гарне, 
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ефектне, віртуозне виконання нових ускладнених ритмічних струк-
тур також ставало одним з маркерів виконавської майстерності.

У професійних цехових структурах середньовічних музикантів- 
інструменталістів усі дослідники відзначають цінність якості ін-

струментальної гри 297 незалежно від прийнятої жанрово- стильової 
гнучкості- універсальності виконання – від урочистих (вибори, 
вступ і складення повноважень міської влади; закладання першо-
го каменю міської будівлі або храму; прийом почесних гостей), 
функціонально- побутових (сповіщення про години – «грати годи-
ни», збори, накази, пожежі, напади тощо), розважальних (міські, це-
хові та родинні свята – весілля, хрестини, цехові бенкети, змагання, 
бали та маскаради, університетські або шкільні урочистості та ходи, 
театралізовані вистави) – до церковних (масові ходи, процесії, свят-
кові проповіді) [1001, стб. 1735] і, навіть, застрашливих (супровід 
ходи злодіїв, публічні покарання [50, с. 26–27]) ситуацій – усе суво-
ро регламентовано з точки зору кількості та гендерної приналеж-
ності виконавців, їх інструментально- тембральної якості, трива-
лості гри і приміщень (з ХІІ століття буквально – муніципальними  
наказами) [50; 706; 1000]. «Покоління музикантів- ремісників інстру-
менталістів … не тільки виконували «треби» городян, а й музику-
вали як митці, як артисти, виходячи за межі прикладного застосу-
вання свого вміння» [50, с.  239]; дотримування якісного звукови-
добування відбувалося навіть за умов надзвичайного збільшення 
складів святково- шанувальних капел- оркестрів («гроссі») з відо-
мою завищеною гучністю звучання [706, с. 75–77]. Подібна властива 
цеховому ремісництву «свідомість художньої якості (висоти про-

дукції)» [49, с.  249] впливала на постійне удосконалення виконав-
ської майстерності, інструментальної органології і виникнення (мо-
дернізацію запозичених інструментальних форм, наприклад, лютні) 

297 Яка не просто забезпечувала фінансову стабільність виконавцям, а й утримувала 
їх професійну (і моральну) репутацію з рекламною метою – замовники мали звертатися 
до цехового музичного братства, як найкращого у своїй справі (а не до дилетантів). Тому 
майстерність кожного ставала якісним маркером усього братства. З тою ж метою утри-
мання секретів майстерності навчання відбувалося «таємно», для своїх. Крім індивіду-
альних занять з майстром практикувались регулярні зібрання професіоналів для обміну 
досвідом («школи менестрелів»), які забезпечувалися матеріально меценатами або магі-
стратами [706, с..
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репертуару, на соціально- професійну класифікацію менестрель-
ного суспільства (наприклад, у «Жалобі» Г. Рікьора [706, с.  120]),  
а також – постала важливою «цеглинкою» майбутнього автономі-
зованого, самодостатнього інструментального мистецтва. Усе це на 
фоні покращення матеріального і правового добробуту, у свою чер-
гу, утворювало сприятливі умови для вказаного удосконалення.

До характерних рис функціонування середньовічного інстру-
ментарію слід віднести величезне розмаїття його видів, форм та 

назв. З одного боку, таке розмаїття виявляло специфікацію та на-
віть соціально- статусну приналежність (як, наприклад. найкоштов-
ніші серед інших труби – символ власті і військової доблесті, або 
арфи, псалтерії, ротти – багатострунні щипкові, ще з часів анти-
чності супроводжуючі епічні жанри), з іншого –універсалізм вико-
ристання (ударні, танбуроподібні та смичкові струнні, духові мог-
ли використовуватися у ситуаціях різного соціально- культурного 
і жанрово- видового напрямів). М. Сапонов, вслід за В. Зальменом, 
вказує на ієрархічну структуру придворного фінансового звіту про 
виплату менестрелям, верхній (найкоштовніший за інструмента-
рієм, найоплачуваніший) рядок якого очолюють трубачі, за ними 
слідують лютнисти, потім виконавці на ребеку, арфі, вієлі і сакбуті  
[706, с. 161] (нагадаємо, Грокейо напередодні епохи Ars nova висував 
на перше місце – за етосом, з великою долею перспективності мело-
дійного втілення – смичкову вієлу).

Музиканти, які знаходили все більше вигоди в осілості, на по-
стійній службі у замкового суверена або у міського магістрату, під 
захистом власних незалежних корпорацій – цехових об’єднань 298, 
органічно включалися до найрізноманітніших сфер життя зам-
ку або міста, зокрема й храмової (на релігійні свята). Неминуча ж, 
органологічна специфікація типів музичного інструментарію «від 
практики» живого звучання – струнні щипкові багатострунні і тан-
буроподібні, смичкові; духові рогові, мідні, дерев’яні (ударні висту-
пали найбільш «всеядними» у підкресленні ритмічної основи) –  

298 Нагадаємо, що існуючі і за доби античності, цехи у новій міській культурі відігра-
вали важливу роль у міській ієрархії, що позначалося на матеріальному боці та суспільно- 
соціальній значущості.
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була підсвідомо пов’язана з матеріалом та засобами звуковидо-
бування (які власне і постали в основі найбільш розповсюдженої 
класифікації 299 вже у ХІХ столітті), тобто характером звучання,  
тембрикою – етосом. Накреслимо деякі актуалізації нових 
інструментально- органологічних напрямів.

Актуалізація духових, зокрема мідних, інструментів пов’яза-
на, з одного боку, з їх затребуваною ускладнено- урізноманітненою 
сигнальною функціональністю на перетині мирних – новоміських 
і замкових (церемоніальних – для надання помпезності, громоглас-
ності і блиску заходу; святково- розважальних – для великих зібрань 
на весіллях, міських та релігійних святах, прийомах, банкетах, ри-
царських турнірах; інформативних – внутрішньоміські «години», 
накази, новини, заходи різних рівнів, чіткі й гучні сигнали між прин-
ципово окремо і віддалено розташованими замками; геральдич-
них – власні звукові сигнали професійних цехів, міст, суверенів 300 
тощо), військових (подієво- наказових, урочистих, повсякденно- 
дисциплінарних) 301 та мисливських (генетично найдавніших) за-
вдань. З іншого боку – своєрідно яскрава, блискучо- гучна органі-
ка духових та їх віртуозно- моторні, імпровізаційні напрацювання 
(язичкового та флейтового типів – ще з античності), органологічне 
розмаїття відповідали вимогам вказаної вище необхідності новацій-
ності, варіативності, «лоскутної» контрастності, а також громоглас-
ної («гроссі») та віртуозної радості. І якщо, за свідченням С. Левіна, 
духовий інструментарій мандрівних музикантів складався, переду-
сім, з представників флейтового та гобойного сімейств [443, с. 35], 
то їх осілі привілейовані колеги – баштові музиканти – мали матері-
альну можливість і професійну необхідність у розвитку інструмен-
тарію і виконавства на мідних (у тому числі, баштові професіонали 
були мультиінструменталістами). Г. Мозер, аналізуючи активний 
розвиток баштової музики, пише: «Поступово виникає бажання 

299 Хорнбостеля/Закса.
300 Цікаво, що запозичення, копіювання чужої «музичної геральдики» заперечувалося 

[557, с. 30].
301 Які через кілька століть будуть розвинені у окремий інструментальний оркестрово- 

духовий напрям військової та паркової культур.
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чути встановлені сигнали і сповіщення годинника у більш витонче-
ній і бездоганній формі (додамо сюди і намагання індивідуалізувати, 
закріпити виключно за собою у геральдичному форматі сигнальну 
ритмомелодику – А.Ч.), тому на башту стали призначатися більш 
професійні музиканти, які пізніше, у ХVІ столітті, часто виконували 
по святах багатоголосні хорали» [557, с. 23]. Логічно припустити, що 
ці професіонали на баштах використовували і більш коштовні, мо-
дернізовані для ускладнених вимог інструменти. Так, мідні, значно 
«покращені» середньовічним розвитком техніки виробництва мета-
левих виробів з можливістю виготовлення трубки певних габаритів 
і потрібного ступеня обробки, а також розвиненням виконавської 
амбушурної техніки видобувати на них більшу кількість звуків на-
турального звукоряду 302, стали володіти міцним, гучним, багатим 
обертонами звуком, різноманітним у регістровому співставленні 
різних інструментів; новими перспективами здатної до чіткої, різ-
номанітної ритмічної пульсації, динаміки, збільшеного звукоряду 
амбушурно- мундштучної техніки, що робило їх природно присто-
сованими до охоплювання великих просторів, урізноманітнення- 
ускладнення сигнальної і танцювально- ритмічної техніки гри, а тра-
диційна церемоніальна функціональність 303 виводила інструменти 
на статус дорогого (зокрема, й у прямому смислі 304), вищого на со-
ціальних сходах (у тому числі, королівського, у супроводі монархів) 
привілею сили, влади, а також необхідного у житті, невід’ємного 
від побутових і незвичайних ситуацій яскраво- блискучого атрибу-

302 Як відомо, сучасний вентильний механізм був створений лише на початку ХІХ 
століття. Цікаво, що деякі композитори (М. Глінка, Г. Берліоз) неохоче використовували 
нововведення, докоряючи втратою через нього тембрального блиску натуральних інстру-
ментів.

303 Попередниками мідних духових інструментів вважаються мисливські роги, пошто-
ві ріжки і давньогрецькі фанфари, військові сигнальні труби, звуковисотність яких була 
обмежена кількома звуками натурального звукоряду (чим обумовлена мелодика їх му-
зичної практики), видобутими тільки за допомогою губ виконавця. У міру вдосконалення 
мідних духових труб і розвитку мистецтва витягувати на них значна кількість звуків на-
турального звукоряду, з’явилося поняття натуральних інструментів, тобто інструментів 
без механізму, здатних давати тільки натуральний звукоряд.

304 Використовувалися мідь, латунь та срібло (повністю або листові), також вимага-
лася висока майстерність виготовлення у розрахуванні геометричної форми і розмірів, 
висотного регістру з настроюванням тощо.



243

Розділ 2. 

Історичні передумови музично-інструментального мистецтва: від звуку до інструменталізму

ту. Втім, з урахування середньовічної новаційності- різнобарвності, 
значно розширився і загал видів, теситурно- тембральних підвидів 
духових – флейти (як поздовжні, так і поперечні), труби (дискантові 
і басові), сакбути, ріжки (мисливські, дерев’яні або кістяні – корнети 
або цинки), різноманітні дудки і роги (мисливські і сигнальні), шал-
меї, поммери, бомбарди, різноманітні свистульки та інші [443, с. 53], 
тобто представлені усі відомі сьогодні групи (лабіальні, язичкові, 
амбушурні) і органологічні попередники сучасних інструментів.

Одночасно середньовічний слухач (різних соціальних шарів) 
цінує і вишуканість, витонченість, легкість, солодкість, ніжність 
музичного звучання (як  вокального, так і інструментального) 305,  
з чим пов’язані численні новоутворення струнних – багатострунних, 
грифових щипкових та смичкових. У «Тристані» Готфрида, де музи-
ка, музичні описи надають особливого ореолу героям, алегоризують 
їх стани, крім «солодкого», «млосно- ніжного» співу, «витонченого 
наспіву» вказується на «множинно сладісну гру на струнних», на рів-
нозначність «сладісності» співу та гри на арфі [цит. за 706, с. 72, 69] – 
те, що М. Сапонов відносить до «субтильного» класу (итал. sottili – 
тонкі, вишукані). Тож інструменти приймають активну участь у жан-
ротворенні музично- поетичного (і  інструментального, звичайно) 
мистецтва. Будучи історично тісно пов’язаними, музичні інструмен-
ти та голос органічно наслідували один одному, взаємовпливаючи  
і збагачуючи власну специфіку. І якщо епічні жанри вимагали безпе-
речного підпорядкування слову (при існуванні імпровізованих, від-
носно вільних від сюжетності або, навпаки, зображально- сюжетних 
вступів, рефренів- інтерлюдій, заключень), то лірика надавала знач-
но більших можливостей для інструментальної ігрової імпровізації, 
втілення індивідуально- варіантного (фактично – сольного) начала  
у музично- мовних і тембрально- інструментальних 306 проявах. Так,  
у ХІІІ столітті при дворі короля Кастилії Альфонса X Мудрого (пое-
та, музиканта, покровителя наук) отримала поширення т. з. духовна 

305 Нагадаємо, на диференціюванні гучно- і тихозвучності сформувалася специфічна 
класифікація різноманітного менестрального інструментарію («гроссі» та «субтильні).

306 Наприклад, М. Сапонов вказує на можливість зміни музичного інструмента під час 
чергового рефрену, у тому числі струнного на духовий і навпаки [706, с. 244].
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лірика (пізнє середньовіччя відрізняється появою жанрів на стику 
духовних та світських начал). В даному випадку мова йде про збір-
ники понад 400 пісень гімнів (кантиг) на галісійському діалекті (а не 
латиною), присвячених Діві Марії. Кантиги 307, народжені у світсько-
му середовищі, мали відчутну народно- пісенну основу, з приспіва-
ми, повторами, поверненням мелодійних структур. Стимулювали 
нові види духовної лірики і єретичні рухи (наприклад, францискан-
ці, з якими пов’язують перші італійські лауди), які відходили як від 
латинської мови на користь місцевих діалектів, так і від «оков» му-
зичної григоріаніки.

Але особливого значення набула т. з. куртуазна лірика пізнього 
середньовіччя, народжена культурою трубадурів і міннезінгерів (ча-
сто, але не обов’язково, музикантів- поетів рицарського походжен-
ня) у своєрідному синтезі рицарської естетики і фольклорних імпро-
візацій. Їх тексти про земні радощі, красоту рицарської куртуазної 
любові, але і воїнську доблесть хрестових походів, подвигів на честь 
прекрасної дами утворюють у своїй специфічній єдності неминучу 
дилему почуття і обов’язку, залишаючи багато місця для струнно- 
інструментального (у  тому числі) орнаментування, контрастного 
фантазування в афектах радісних емоцій, страстей, суму, мріянь, ге-
роїки, підкреслюючи таємничу індивідуальність виконавця. Т. Ліва-
нова підкреслює прогресивні риси міннезангу на користь мелодій-
ної їх сторони перед поетичною [450, с. 70]. Струнний інструмент тут 
виступає символом рицарського благородного служіння (в насліду-
вання античного струнно- інструментального етосу аполонійського 
високого мистецтва), а ріг може символізувати воїнську доблесть. 
Серед гнучкого жанрового розмаїття музично 308-поетичного мисте-
цтва трубадурів (альба – пісня світанку, пастурель, сирвента – пісня 
від особи рицаря, «пісня прялки», пісні хрестоносців, плачі, бала-
да, рондо, канцона, пісні- діалоги, пісні- марші хрестоносців та інші)  

307 За жанровими ознаками вони також могли бути піснями кохання, мандрів, епічни-
ми, сатиричними.

308 Володіння грою на струнних (рідше – трубадур заохочує менестреля- 
інструменталіста для акомпанементу своєї музичної поезії) є обов’язковим і входить до 
комплексу лицарсько- куртуазних чеснот закоханого, який прагне доставити радість ко-
ханій.
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є і так звані «танцювальні пісні». Але саме у цьому інструментально- 
інтонаційному (і  музично- поетичному) середовищі формуються 
принципи майбутнього родового італійського усного вокально- 
інструментального жанру ХV–ХVІ століть canto sulla lira – спів 
під багатострунну ліру або нову, східно- запозичену («солодку»), 
набираючу популярності танбуроподібну лютню – що уособлював 
імпровізаційно- виконавську сольну природу і вокально- віртуозний 
початок [4, с. 88], де інструмент мав доставляти радість (або втіша-
ти) своїми майстерними імпровізаціями (чи не звідси, у тому чис-
лі, й лютнева жанрова фантазійність?). Також формуються струк-
турні форми, які вплинуть на європейську музику майбутнього  
у цілому (строфічна наскрізна, тричастинна з репризою або без неї, 
рондальна). Строфічно- фразувальне розчленування, повтори фраз, 
їх обрамлення сягають корінням у традиції танцювальних пісень  
[450, с. 75], де подібні ознаки пов’язані з моторно- динамічною при-
родою – тим органічнішим виглядає необхідний лютневий супровід.

У формуванні і розвитку інструментальної ритмонормативнос-
ті, а також фактурності і майбутньої гармонічної вертикалі, інстру-
ментального письма велику роль зіграли щипкові, зокрема, новий 
грифовий інструмент – лютня, який втім остаточно яскраво проявив 
себе вже у ХІV–ХVІ століттях як без перебільшення основополож-
не явище у низці виконавсько- звучних сольно- інструментальних, 
акомпануючих вокалу і камерно- ансамблевих сполученнях, а також 
табулатурних (нотописьмових) втіленнях, які значно посунули роз-
виток музичного мислення і мистецтва. Проблема історично точ-
ної дефініції і диференціації танбуроподібних інструментів, зокрема 
лютнеподібних, зберігається до сьогодення, у тому числі, через їх 
надзвичайну здатність до найяскравішого (за  історичної відсутно-
сті модернізованого смичка і скрипки) звуковисотно визначеного 
втілення різноманітних ритмічних (танцювальних) структур [329], 
а отже і необхідність буття у музичній практиці майже усіх народів. 
Дослідники і виконавці на лютні, мандоліні, гітарі, прагнучи діста-
тися якомога більшої хронологічної глибини, шукають будь-яких 
узагальнено- подібних зачіпок у зображеннях, описах, лінгвістичних 
паралелях і коріннях, часто вказуючи на однакові джерела. Іранські 
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лютневі сягають корінням до персіянського барбата і пов’язаного  
з ним арабського аль’уда перших століть нової ери, в яких присутні 
усі морфологічні якості лютні (великий круглий резонаторний кор-
пус з короткою шийкою і великою голівкою, спосіб настроювання  
і гра плектром). Т. Джані- Заде припускає, що мусульманські куль-
тури не влаштовувало пом’якшене звучання арф, кітар та інших 
струнних Давньої Греції з не корегованим коливанням відкритих 
струн. Вони віддавали перевагу ударності ритмо- формул 309 [260, 
с. 244], що власне і знадобилося європейським народам у втіленні 
танцювальної ритміки. В іранській лютні поєдналися арабське праг-
нення чіткості, легкості, витонченості ритмічних структур та іран-
ське – ладово- мелодійної вишуканості. Важливою конструктивною 
властивістю лютнеподібних є здатність довго тримати настроюван-
ня через вигнуту голівку з великими кілками. Тому, опинившись  
у VI столітті, завдяки болгарам, на всьому Балканському півострові, 
а у VIII столітті через маврські завоювання в Іспанії та Каталонії, 
ще пізніше – на Сицилії завдяки візантійськими або сарацинським 
музикантам, через хрестові походи, привілейована у східному ето-
сі короткошийна лютня швидко розповсюдилася, поступово витіс-
нивши середземноморські лютні з довгою шийкою – пандуру і ци-
стру (на основі яких утворилися італійська гітара, колашоне і кітар-
рон). Сама лютня також удосконалювалася в Європі, зафіксувавши 
новий період в історії музики. Саме лютнева табулатура відобража-
ла вказані властивості звучної музики пізньосередньовічної епохи  
і далі – Відродження.

Струнні, на відміну від духових 310, органологічно здатні до вті-
лення різних форм багатоголосся. На вдосконалених смичкових 
така практика обмежується зазвичай двома струнами, розташова-
ними в одній площині, або прийомами арпеджіато, або одночасним 
виконанням арко і піццікато на різних струнах. Щипкові, не володі-
ючи смичковою тривалістю довгих нот (за  винятком тремоло, що 

309 Які раніше відбивалися на ударних або просто палкою.
310 Не беручи до уваги спеціальні засоби арпеджованої імітації, а також одночасного 

звуковидобування одним виконавцем на кількох інструментах (як, наприклад, на двох 
авлосах у Давній Греції).
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також технічно можливо грати паралельно з щипком тільки лівою 
рукою на відкритих струнах або прийомом смикання 311 при одно-
часному натисканні на лади), але маючи розташовані в одній площи-
ні струни, органологічно (кількістю струн та натисканням на грифі) 
пристосовані до багатоголосних звуковтілень.

Різновиди багатоголосся, сформувавшись у професійній 
церковно- хоровій практиці від ранніх двоголосних органумів  
ІХ століт тя (далі – триголосні органуми, псалми, гімни, мотети, 
кондукти, ле, мадригали) та у стародавніх «природно»-бурдонних 
(«зайва» струна або трубка) фольклорно- інструментальних звучан-
нях, стали актуалізуватися у ансамблевому і деяких сольних фор-
мах музичного інструменталізму пізнього середньовіччя. Від кінця  
ж ХІІ століття професійна поліфонічна техніка вже віртуозно воло-
діла імітаціями, канонами, складними контрапунктами [336, с.  9]. 
Багатоголосся середньовіччя формувалося паралельно і у тісній єд-
ності з гармонією та ритмікою (особливо з останньою 312). І тут, як  
в інших (зокрема, вказаних ритмічній і гармонічній) сферах форму-
вання власної музично- мовної специфіки, музичні інструменти зі-
грали свою важливу роль. Будучи відтворенням стильових особли-
востей відповідної історичної епохи багатоголосся середньовіччя  
і Ars nova представляє інструменти зануреними у складну лабора-
торію різноманітних поліфонічних форм, що виглядає вельми ор-
ганічним на фоні відсутності тембральної закріпленості голосів, 
поступової «стабілізації ритмічної організації багатоголосся 313 (спо-
чатку в системі модусів ars antiqua, потім в системі мензур аrs nova)»  
[там само] та активного розвитку (передусім, вказаної метро- 
ритмічної сфери) у інструменталізмі фольклорної, міської, мене-
стрельної культур.

311 Рос. – «сдергивания».
312 Про роль музичних інструментів у формуванні метро- ритмічної специфіки музич-

ної мови див. вище.
313 Стабілізація ритміки, у свою чергу, приводить до формування певної ритмо- 

інтонаційної форми мелодійної лінії, організації фактурної вертикалі з диференціюван-
ням різних складів, розвитку техніки музичного письма (у тому числі, у шляху від усної 
традиції до письмової), народженню відповідних принципів музичної форми і жанрових 
властивостей [336, с. 9].
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Поява у церковних канонічних вокальних творах другого, а осо-
бливо третього голосу, за умов вільного ставлення до тембрального 
боку звучання і використання інструментів у допомозі (у храмово- 
монастирських умовах – навчанні) голосу в чистому інтонуванні, 
стимулювало інструментальну практику виконання, зокрема, верх-
нього голосу, насиченого димінуціями і мелізмами. Г. Благодатов 
вказує, що цей голос міг виконуватися інструментом і називався 
«симфонічним». А у творах найбільшого французького композито-
ра Нотр-дамської школи Перотіна нижній голос у триголоссі (який 
не завжди отримував текст) доручався вже не співаку, а інструмен-
ту. Учні ж Перотіна, збільшивши число голосів до п’яти-шести, вза-
галі вільно поводилися з їх інструментально- вокальними замінами  
[79, с.  8]. Світська музика (мотети, рондо 314), для якої інструмен-
ти вже стали органічним і розвинутим атрибутом, у ХІІІ столітті  
у супроводі голосу часто використовує два інструменти, які мо-
жуть збагачувати загальну вокально- інструментальну партитуру 
верхнім, недоступним (або надто складним) для голосу, регістром 
в інструментальному звучанні. Згаданий раніше у зв’язку з перед-
баченням смичкової кантилени І. де Грокейо, мабуть, і спирався на 
сучасну йому взаємозамінність голосу та інструментів, стверджую-
чи, що у його час не було такої вокальної музики, яка не викону-
валась би на інструментах. Таке вимушене наслідування, пов’язане  
з загальним підкоренням слову, обертається через кілька століть на 
прагнення інструментального вислову до гнучкого, живого, артику-
льованого кантиленного звуковедіння у специфічних власних поза-
вербальних формах. Взагалі ж, у фольклорній інструментальній або 
мішаній синкретичній колективній практиці використовувалися 
практично усі відомі архаїчні форми багатоголосся – бурдонуван-
ня витриманими звуками (просте одночасне співставлення різних 
за висотою звуків) або супровід остинатними фігурами (ритмічни-
ми і мелодійно- ритмічними); гетерофонія; паралельний рух. Але 
у вказаних мотетах і рондо пізнього середньовіччя багатоголосся 
формувалося іншим шляхом: як церковний, так і світський профе-

314 Г. Благодатов вказує, передусім, на рондо Адама де ля Галя [79, с. 9].
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сіоналізм культури європейського багатоголосся «змушує звернути 
увагу, перш за все, на традиції, складені у мистецтві монодії… гри-
горіанського хоралу» [336, с. 12] та виразної декламації поетичного 
слова. «Додаткові» голоси багатоголосся при цьому народжували-
ся на фоні активного інтонаційного розвитку- ускладнення мело-
дії (монодії). Стрункість музичного звучання досягалася тепер не 
стільки за рахунок текстових цезур, скільки за рахунок повторів 
мелодійних поспівок і ритмічних фраз. Оновлення григоріаніки 
секвенціями, тропами, антифонами пов’язане з впливами і запо-
зиченнями фольклорно- світських інтонацій та наспівів 315, де без 
музичних інструментів практично не обходилось і вже були певні 
напрацювання з точки зору музичних засобів втілення. Так, серед 
трьох стильових моделей літургійного багатоголосся Середньовіч-
чя, вказаних М. Шиманським (силабічне 316, силабо- мелізматичне  
і метризоване 317), лише перша «являє собою поліфонічне розгор-
тання в умовах «однолінійності» григоріаніки», а дві інші утворю-
ються на основі привнесення до останньої «енергетики димінуйова-
ного мелосу» та рухово- моторних музичних елементів, відповідно 
[924, с.  25]. Тож остання модель, з її впливом кінестезії на мело-
дику як фактор оживляючого і гіпнотизуючого впливу, на наш по-
гляд, пов’язана з практикою інструментально- моторних структур  

315 Ю. Євдокимова вважає, що секвенції, наприклад, ХІ–ХІІ століть є сферою «лед-
ве не повністю вільної творчості», що має «мало спільного з алалією, від якої секвенції 
колись походили» [336, с.  12]. Вже «непаралельний» двоголосний органум демонструє 
самостійність характеру супроводжуючого голосу, значно відрізняючись від хоральної 
мелодії.

316 Це перші кроки у формуванні багатоголосся (у монастирях Санкт- Галлена, соборах 
Реймса, Люттиха, Шартра та ін.. з міцними співочими кадрами), коли слого-тони (1 нота 
– 1 слог) хоральної мелодії дублювалися іншим голосом, що «потовщувало» мелодію за 
вертикаллю (з додатковим художньо- акустичним ефектом храмової архітектури), дозво-
ляючи сприймати регістрове поєднання як благозвучне (консонанс октави, кварти, квін-
ти) або немилозвучне (дисонанс, терція стане консонансом вже у ars nova). Cпочатку це 
відбувалося лише у паралельному русі голосів, згодом стало більш вільним у напрямках 
мелодійного руху у чергуванні розходження – зливання – перехрещення.

317 Два останні сформувалися вже у ХІ–ХІІ ст. у південно- французькому монастирі в 
Ліможі й північно- іспанському Сантьяго де Компостела, коли до основного мотиву гри-
горіанського хоралу (cantus firmus) додавалася сольна мелізматична партія. Порушуючи 
паралельність двоголосного звучання «нота-в ноту», такий стиль створював передумови 
для відчуття самостійності обох голосів. Його також називали «готичним» багатоголос-
сям, що «натякає» на просторово- часові властивості доби готики.
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музикування і накладання інструментального голосу в дво(три)го-
лосній органумній практиці. Більш сувора православна догматика 
подібного допустити не могла. Властивості ж християнської ду-
ховності західного типу, з одночасним тяжінням до релігійної ек-
статичності та раціоналізму 318, дозволяють поєднати чуттєвість/
інтелектуалізм, конкретику наочної просторовості / ідеї «чистого 
розуму», зокрема, з використанням музично- інструментальних вті-
лень. Ритмічне структурування багатоголосся в церковних жанрах 
пов’язане з утворенням нового музично- мовного прототипу, який 
формувався під впливом пісенної (інструментально- поетичної) 
культури середньовічних трубадурів і труверів та (опосередковано) 
інструментально- танцювальної народної музики. Принципи струк-
турування музичного часу на основі ритмічних модусів 319 (закріплю-
вані за допомогою лігатур, зокрема у збірнику «Magnus liber organi» 
Перотіна), як характерна властивість метризованого багатоголосся, 
спрямувала розвиток варіаційних принципів музичної композиції 
(в даному випадку, в умовах літургійної музики), проявляючи такі 
її суттєві сторони, як метро-ритм, гармонія, мелодія 320 і фактура – 
найважливіші суто музичні засоби виразовості (докладніше про ці 
процеси див. [924]). Але ж саме подібні процеси відбувалися трохи 
раніше (і далі паралельно) в сфері інструментального мелосу серед-

318 Знамените нововведення Гвідо Аретинського- лінійна система нотації шляхом 
фіксації терцієвої відстані між лінійками, відходу від невм з можливістю нової графічної 
фіксації образу мелодійної лінії – також є найяскравішим втіленням дотепної раціоналі-
зації з ефективним практичним значенням швидкого самостійного навчання і читання з 
листа. Адже пам’ять півчих, які (звичайно протягом 10 років) вивчали напам’ять ладові 
мелодії до певних богословських текстів, була перевантажена, а попередня літерна но-
тація (відома з часів Стародавньої Греції та на ісламському Сході) або невми над сло-
вами не забезпечували точних вказівок на мелодію розвитку і ритміку. Фактично Гвідо 
вводить дискретний принцип структурування музичного матеріалу, що дає можливість 
«конструювання мелодики на рівні окремих звуків, тобто ту саму дискретність, якої не 
було в теорії Октоїха – восьми церковних ладів» [87, с. 132].

319 У Перотіна формується система самостійних від тексту музичних ритмічних моду-
сів (їх налічувалося 6, пізніше – 8) і з’являються нова техніка розвитку (канон, імітація), 
заснована на повторі однієї і тієї ж мелодії в іншому голосі.

320 Принципи багатоголосся Нотр- Дамської школи Леонін, Перотін та ін..), засновані 
не тільки на вертикальному, а й лінійному русі голосів, спровокувала поєднання повільної 
статичності церковного ритуалу у звучанні хоралу з барвистою виразовістю мелодійної 
фантазії.
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ньовіччя – ще не зовсім самостійного, але активно опрацьовуючого 
музичні метроритмічні структурування.

Новий тип «стопної музики» пізнього середньовіччя  
з його рівномірною архітектонічною пульсацією, остинатністю, 
ритмоформулами- модусами, новими техніками розвитку (канон, 
імітація), заснованими на повторі однієї і тієї ж мелодії в іншому 
голосі, виявляв відносини між категоріями часу і простору – ха-
рактерні для епохи готичного бачення світу, а також фіксував пе-
реведення суто співочих невменних знаків до нової знакової систе-
ми геометризованого (інструменталізованого) типу за допомогою 
чорної квадратної нотації (одночасно починає розвиватися система 
інструментальних табулатур 321). У самій просторово- часовій мо-
делі хоралу, «сконструйованого шляхом координації … частин…  
з безперервною хвилею тотожних елементів в органальних голосах, 
знаходить своє вираження погляд, спрямований спочатку від Єди-
ного до різноманіття Його проявів» [924, с.  25]. Іншими словами, 
основні зусилля в процесі вибудовування метафізичної конструкції 
церковної музики були спрямовані на вироблення «архітектурних» 
принципів організації твору (досить привести у приклад жанр мо-
тету, який оперував різноствореними фрагментами, комбінуючи їх 
в одній композиційній структурі, і від XIII століття став фактично 
центральним жанром епохи). Такий просторово- часовий феномен 
багатоголосся виразно відображений в концепції прийнятого до Бо-
гослужіння інструменту – органу, сама конструкція якого ставала 
органікою християнського храму, а його поступово розвинені вла-
стивості багатоголосся в самодостатньому сольно- виконавському 
втіленні першого складного комплементарного інструмента 322  
також могли засвідчувати вказаний багатоголосний феномен  
єдності різного.

321 Традиції звуковисотного мензурального нотозапису, кодифіковано попервах зде-
більшого у так званих табулатурах. Одну з них, мабуть, найстарішу датують 1320-ми 
роками. Походить вона з аббатства Робертсбрідж, від якого отримало назву Роберт-
сбріджський кодекс. З тих часів також збереглися також близько дванадцяти інших табу-
латур. Зокрема, з 1420 року Кодекс з ФаєнциЗбірник містить сорок сім старовинних п’єс, 
серед яких здебільшого обробки вокальних творів (балади, мадриґали, танці).

322 Фольклорним прообразом музично- інструментальної компліментарності можна 
вважати волинку.
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Такий інструмент, як орган, призначений споконвічно не для 
богослужіння, а для розваги 323 (що  підспудно говорить про те, що 
дійсна хвала повинна бути для віруючих предметом найбільшого 
задоволення, а не просто виконанням боргу), згодом став репре-
зентантом християнської картини миру, що метафорично узагаль-
нює філософські ідеї космічного порядку й мікрокосмосу людської 
душі, «найбільш активною ланкою тріади: вівтар- орган-собор» 
[112]. Однак, як затверджує Шостий вірш 150-го Псалма, «самі по 
собі музичні інструменти не можуть відтворювати хвалу. Лише 
те, що має подих, може поклонятися Богові» [528]. Втім, музично- 
інструментальна органологія все ж вносила свої корективи навіть 
у церковні музичні жанри. Так, розширення діапазону звукоряду  
Гвідо Аретинським і особливо пізніше узгоджується не тільки з діа-
пазоном співацьких голосів (на Заході вгору, на Сході – з орієнтаці-
єю вниз, до басового регістру), на які первинно орієнтувалися і му-
зичні інструменти, а з такою особливістю західного співу (на відміну 
від східного), як застосування інструментальних звучань, зокрема, 
органу, який вже у Х столітті закріплюється у церквах Риму і Кель-
на, в ХI столітті – в Парижі, Утрехті, Ерфурті. Якщо більш вузький 
діапазон слов’янського звукоряду (G – d) однозначно орієнтований 
тільки на звичайний (чоловічий) голос співака, то розширений зву-
коряд Гвідо приблизно дорівнює діапазону раннього органу. З ін-
струментами Гвідо пов’язує і відповідь на власне запитання у назві 
першого розділу свого «Мікрологу»: щоб готувати себе до навчання 
музиці, треба «вправляти руку на монохорді», тобто на музичному 
інструменті, з навчання на якому необхідно починати і церковний 
спів [843, с.  128]. Суттєвим органологічним винаходом для май-
бутніх клавішних стала система клавіш 324, які мимовільно поверта-

323 До Х–XI століть органи нараховували в Європі одиницями або, мабуть, десятками 
– не більше, адже використовувані в побуті струнні музичні інструменти того часу, при-
родно, були значно простішими будовою і обслуговування, а також більш доступними че-
рез низьку вартість і тому у домашньому побуті вони набували все більшого поширення, 
в той час як органи довгий час були ще порівняно рідкісними.

324 Відомо, що аж до ХІІІ століття гра на органі вимагала значних фізичних зусиль: 
між широкими важкими клавішами існували великі проміжки, а по самих клавішах до-
водилось бити кулаками, ліктями тощо (ще раніше, за відсутності хоч такої клавіатури, 
органіст оперував т. з. шиберами – заглушками, які відкривав і закривав під час гри).  
І тільки від другої половини ХІІІ століття клавіатура органу стала більш-менш схожою на 
сучасну, але обумовлені попередньою органологією інструменту перерви між звуками ще 
довго використовувалися як художній ефект.
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ються в стан спокою після звільнення від натискання (вперше була 
застосована у органах в Х–XI століттях) – у ці часи людська думка 
вже близько підходить до реалізації давніх пошуків нових інстру-
ментальних можливостей, форм і засобів.

Самий факт введення органу до католицької церкви едиктом 
Папи Римського Віталіана (606 рік) став найважливішим кроком 
для долі не тільки органного мистецтва (з запереченням- забуттям 
«язичницького минулого»; набуттям особливих традицій, зокрема, 
основоположною на багато століть вперед роллю «церковного» ін-
струменту, що бере участь у богослужінні; подальшою відособлені-
стю через це органу від загальних тенденцій розвитку інструмен-
тальної музики; спрямованістю органологічної еволюції; тематика 
і стиль музики), а й для усього шляху музичного інструменталізму 
в важливому конструктивно- органологічному (розвиток клавішних 
інструментів), музично- мовному (поліфонія, багатоголосся, орна-
ментика, жанри прелюдії, фуги, фантазії та ін.) ідейно- образному 
(високість і катартична спрямованість) та музично- теоретичному 
(трактати органістів, зокрема з інструментальною проблемати-
кою; теоретичне «музикознавство» та музична освіта) аспектах.  
В X столітті накреслюються спроби вдосконалення органу (що свід-
чить про практичні потреби, навіть у церкві): близько 980 року  
в Вінчестері будують найкращий на той час інструмент – з двома 
клавіатурами (для двох музикантів) і діапазоном на три октави;  
в X–XI століттях збільшилася кількість труб органу. Втім через вка-
зану нижче незручність клавіатури органіст навряд чи міг навіть ду-
блювати вокальні партії, тим більш – виступати сольно (вказується 
на підтримку- педалювання окремих звуків, що в XII столітті відпо-
відало природі певних типів раннього двоголосся [450, с. 293].

М. Сапонов, вслід за С. Жак, вказує на особливий статус се-
редньовічної надгучної та надкількісно- ансамблевої гри («грос-
сі») як компонент виразовості, пишності, звукового ансамблево- 
реєстрового повнозвуччя, блискучої віртуозності, контрастності 
та грандіозності [706, с.  75; 1005, с.  19–20] – як прояву міського 
достатку і радісного екстазу, карнавальної стихії. Міські вечірні  
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паркові або домашні розваги, як і виконання серенад 325 під вікнами, 
передбачали і менш грандіозні («камерні») інструментальні капели 
(майбутні консорти), які поєднували різнотемброві (сьогодні ми б 
сказали – квазіоркестрові) склади: струнні усіх типів (щипкові бага-
тострунні і грифові, смичкові, які могли давати мелодійну основу), 
ударні (які підкреслювали ритмічно- танцювальні ходи) і духові (які 
підсилювали у даному випадку звучання делікатних струнних на від-
критому повітрі або втілювали танцювально- мелодійні структури). 
І чим більше музика рясніла імпровізованими ефектами, віртуозни-
ми ходами, хроматично- димінуційними прийомами, тим більш вона 
вказувала на середньовічну затребуваність радості, карнавального 
світовідчуття. Публіка також диктувала принципово новаційний 
вектор виконання (варіативність, контрастність, яскравість подан-
ня), свідомо не вибачаючи менестрелям «… ні одноколірної гри, ні 
безрельєфної динаміки, ні нескінченних повторів одного і того ж 
ефекту. У щоденному суперництві верх брали менестрелі, які най-
більш чуйні до настрою аудиторії, швидко і професійно реагують 
на події, які прагнуть потрапити у резонанс з мінливістю плинного 
життя, захоплені цією мінливістю, рухливістю смислів і станів» 326 
[706, с. 75–76].

За М. Бахтіним, «не тільки школярі та дрібні клірики, але і ви-
сокопоставлені церковники і вчені богослови дозволяли собі весе-
лі рекреації, тобто відпочинок від побожної серйозності, і «чернечі 
жарти» («Ека ніонакорум»)… У своїх келіях вони створювали паро-
дійні і напівпародійні вчені трактати й інші сміхові твори… паро-
дійні дублети буквально на всі моменти церковного культу і віро-
вчення. Це так звана «parodia sacra», тобто «священна пародія»… 
(«Літургія п’яниць», «Літургія гравців» та ін.)… на євангельські 
читання, на церковні гімни, на псалми, травесті різних євангель-
ських висловів і т. п.» [62, с. 17]. Слов’янських скоморохів – певних 

325 Новий жанр «музичного залицяння» мав синтетичну пісенно- танцювальну основу 
(для використання яскраво- контрастних засобів) – тож струнні могли підкреслювати ме-
лодійну основу, духові – танцювальну.

326 Нетривалість життя середньовічної людини (війни, тяжка праці, хвороби, недо-
їдання) на фоні церковного залякування адськими покараннями приводило до необхід-
ності цінити сьогодення з його святами і радощами, до дискретної мінливості втілення.



255

Розділ 2. 

Історичні передумови музично-інструментального мистецтва: від звуку до інструменталізму

аналогів європейським менестрелям – Д. Ліхачов називає «ієрея-
ми весілля», адже всесвіт середньовічної людини ділиться на «світ 
справжній, організований, світ культури – і світ не справжній, не 
організований, негативний, світ «антикультури». У першому світі 
панує благополуччя та впорядкованість знакової системи, у другому 
(для слов’ян – А.Ч.) злидні, голод, пияцтво і повна сплутаність всіх 
значень» [453, с.  16], для менестрелів – яскраво- дискретна карна-
вальність. Тож нецерковні атрибути життя мали втілювати мінливу 
яскравість швидкоплинного земного життя (що  органічно ужива-
лося у середньовічній єдності світосприйняття з церковною аске-
тикою). І музичні інструменти, як «центральний символ музичної 
(і загальної, у неподільній цілісності – А.Ч.) культури Середньовіч-
чя» [706, с. 159] стали яскравим репрезентантом перших, урівнова-
жуючи занадто надмірну серйозність другої. Показовими є наведені  
М. Сапоновим з різних середньовічних джерел словесні вказівки 
на зазначений принцип обов’язкової новаційності, варіативнос-
ті: більш яскравий і бажаний публікою «новий шпільман» звучить  
в «іншій, невідомій манері», в «невідомому роговому тоні», з «при-
чудливими інтрадами». Але до найвищих проявів жонглерської 
майстерності відносяться «нові награші» (novel son, sonet novel), 
тобто музично- інструментальні звуковиявлення жонглера «на дуд-
ці, волинці, вієлі». Про зростання ролі інструментальної складової 
в музично- поетичному цілому говорить і ясна вимога накладан-
ня нових віршів кожного разу на нову мелодію (що до ХІІІ ст. на-
віть закріпилося у своєрідну теорію, наприклад, в каталонському 
трактаті анонімного автора) [706, с. 77], а також особлива цінність 
мистецтва імпровізованого варіювання, що проявилась, зокре-
ма, у «зручному для інструменталіста» (М. Сапонов [706, с.  244])  
прийомі протиставлення музично- поетичної строфи і пісенного або 
чисто інструментального рефрену. Останній міг бути взагалі «чу-
жим» матеріалом- вставкою, можна було змінити музичний інстру-
мент, проімпровізувати- погратись у сольному виконанні. Втім, такі 
інструментальні солювання не виглядали повністю самостійними, 
але й не були простими відлуннями (навіть і стороннім для дано-
го твору) відомої (впізнаваної) пісенної або танцювальної форми.  
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Імпровізована варіантність, димінуції, фрагментації, змішання гото-
вих елементів, віртуозна взаємодія оригінальності і формульності 
(часто до складності упізнання) могли носити як вокальне, так і ін-
струментальне походження [706, с. 224] (у Грокейо також зустріча-
ємо жанрові паралелі серед вокальних та інструментальних форм – 
ронделі, каролі, ле та ін.). У інструментальних рефренах, ритурнелях, 
награшах нецерковних жанрів виконавець не тільки відточував пев-
ні технології «безтекстового мотиву», підспудно «готуючи» як влас-
не, виконавське, так і слухацьке сприйняття до можливості і вміння 
позавербального (позатанцювального) чисто музичного виражен-
ня, а й демонстрував у якості стильової властивості відсутність во-
кальної (або інструментальної переваги), тобто такий синкретизм 
вираження 327, коли мелодія (монодія) може поставати у будь-якому 
імпровізованому тембральному втіленні – голосовому та різно-
манітних інструментальних (вієла, лютня, арфа, флейта тощо), але 
інструментальне вже вибудовувалося «по власних законах, вихо-
дячи з афектів, які забезпечували темброві, аплікатурні, регістрові  
і т. п. можливості даного інструмента, і не сковувалося вокальними 
жанровими (та іншими – А.Ч.) обмеженнями» [706, с. 225]. Склад-
на багатогранна взаємодія вокального та інструментального засобів 
музичного розгортання, не виявлена до сьогодення, може рівною 
мірою демонструвати наспів, мелодійну «заготовку» як «переваж-
но висхідний матеріал, що більш-менш відсувається на задній план 
під час напрацювання специфічно інструментальної версії», так і як 
«породжуючу мислительну модель, свого роду лейт-схема, каркас, 
що обіграється і на яку орієнтований імпровізуючий гравець на ре-
беку або піфар, що маніпулює інструментальними формулами, при-
красами, варіюванням, парафразами, октавними переносами, спів-
звуччями» [1002].

Вказане усвідомлення художньої якості, зокрема новаційність  
і майстерність- віртуозність, виявляли ще одну пролонговану важ-
ливу властивість майбутнього автономного інструменталізму 
– прояв індивідуального начала (не  характерного для світосприй-

327 Виняток становили тільки епічні жанри (на  користь вокалу) або награні – notes 
(чисто інструментальні).
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няття епохи в цілому). Адже і варіативна оригінальність, несхо-
жість на інших (зокрема відносна, яка гнучко опановувала запози-
чення іноземних, локальних манер і засобів), і імпровізаційність, і 
яскравість подання, і «сольний діалог» кожного виконавця зі своїм 
інструментом (навіть в ансамблевій якості) – вигідніше, більш по-
казово подавались саме в інструментальному музикуванні, яке все 
більш опановувало самостійні музичні засоби виразовості. Оригі-
нальність, як вважає М. Бахтін, «завжди пов’язана з певним руй-
нуванням пануючої картини світу, її хоча б частковим переглядом»  
[62, с.  459], тобто з авторською ініціативою. Якщо авторська ін-
дивідуальність так чи інакше працює у мистецтві будь-якого часу 
(інструменталіст точно відпочатку грав сам, «сольно»), то «кожна 
культура сама обирає, який шар відомих їй художніх засобів реалі-
зувати ритуально, а який – індивідуально, оригінально, ініціатив-
но, встановлюючи тут свої самобутні співвідносини» [706, с.  78].  
Так і у середньовіччі авторська індивідуальність діє «у тій знаковій 
групі, куди її спрямували історичні обставини і природа матеріалу» 
[там само]. На наш погляд, такою знаковою групою середньовіччя ви-

ступає інструментальна складова менестрельного (узагальнено) 
мистецтва різних соціальних страт – від мандруючих до осілих, у 
тому числі, міських цехових музикантів. Хоча, звичайно, особистіс-
не начало як внутрішня міра цінностей, як система «не ототожню-
вання, а протиставлення» (Ю. Лотман [483, с. 176]), буде повністю 
реалізоване тільки за доби романтизму, тоді як у середньовічних 
менестрелів (які «різко переінакшують фольклорні засоби, не відо-
кремлюючись від них повністю» [706, с. 79]) колективне і особисте 
це ніби одне й те саме. Звідси й іманентна схильність середньовічних 
артистів (мандрівних, міських, придворних) до жанрово- стильової 
всеядності, швидких переключень або поєднання різнорідних еле-
ментів (сміх – серйозність, іронія – наставництво, гротеск – курту-
азність тощо); до універсальної комунікації – з будь-якою публікою, 
подібно до того, як музичний інструмент «розмовляє» у своїй уза-
гальненості висловлювання на усіх мовах одночасно, може швидко 
переключатися і легко «поєднювати непоєднуване».
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Солюючий середньовічний інструменталіст, втілюючи карна-
вальність світогляду у цілому, демонструє і специфіку інструмен-
тального вираження не просто через варіювання структури, а шля-
хом винахідливої комбінаторики як усного ігрового мислительного 
принципу, як «жоглювання 328 (знайомими – А. Ч.) мотивами у по-
єднанні з мікроваріантністю», як «нові контамінації зворотів, бло-
ків, що вже являлися, гра 329 ними – активна, жива, винахідлива»  
[706, с. 85–86]. Отже інструментальне висловлення, як ми вважаємо, 
накладаючись на властивість менестрельного універсалізму, надає 
додаткового «поштовху» для розвитку як індивідуального начала, 
так і самодостатніх засобів музичного вираження.

Технічна віртуозна майстерність середньовічного музиканта та-
кож виступає як чинник «свідомості художньої якості», інструмен-
тальна віртуозність накреслює своє широке значення у невід’ємно-
сті від художнього впливу, естетичного переживання, де ефект не-
відривний від афекту. Такого висновку можна дійти через зазначені 
параметри художньої якості у музикантів, зокрема, інструменталіс-
тів. Таким чином, і світська музика середньовіччя починає ходу за 
межі соціально- прикладного та ігрового значень.

Ми вже вказували на алегорію радості середньовічного слуха-
ча через гучнісно- динамічний ефект інструментального звучання. 
Так само втіленням радості є віртуозна гра на інструментах, на-
сичена ефектами імпровізації, комбінаторики, швидкими ритмі-
зованими ходами, віртуозними димінуціями (їх  кількісно- якісний  
фактор – у прямо пропорціональному відношенні до радісних впли-
вів). У середньовіччі це навіть втілювалося на лексичному (британ-
ське gle – «радість» – означало й жонглерське ремесло; mirth – му-
зику, музикування [706, с. 72] – на протиставлення співу, як відомо; 
давня германська традиція позначала музиканта як «радість людей» 
[144]) та жанровому (виконання каролів, інструментальних награ-
шів, кондуктів як радість [706, с. 72]) рівнях. Радісна образність про-
низувала і алілуйний пласт церковної музики Середньовіччя з його 

328 Тут утворюється лінгвістична гра: жонглер «жонглює» мотивами, структурами 
тощо.

329 Наступна лінгвістична «конвергенція»: гра мотивами – гра на інструменті.
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димінуціями. Втім, інструментальна віртуозність використовува-
лася не тільки в жанрово- ігрових, моторно- танцювальних жанрах,  
а й у жонглерському героїчному епосі з його чергуванням чаро-
дійства з документальністю, правди з неправдою, як прояві «жит-
тєвої серйозності» 330 (С. Аверинцев [11]), а також (опосередкова-
но, технічно) у вказаних церковних алілуйних вокальних проявах.  
Інструментальний компонент музично- поетичного епічного твору 
залишався у такому ж статусі підпорядкування, як і в античні часи, 
з тою, можливо, різницею, що усвідомлення виконавської майстер-
ності не могло не позначатися на зростанні якості інструменталіз-
му, зокрема, імпровізаційності з використанням «фонду» музично- 
інтонаційної пам’яті (таким фондом частіше слугував музичний ма-
теріал, коли слова створювали на наспів, а не навпаки). Тембрально 
тут, звичайно (як і раніше), більш підходять струнні.

Отже, техніка середньовічного співця синтезувала «навички ре-
гулярної роботи пам’яті, орнаментуючої віртуозності та енергії ва-
ріювання» [706, с.  92]. Втім, логічно припустити, що такий синтез 
скоріше був притаманний великим, тривалісним формам (зокрема, 
епічним), якщо ж мініатюра (інструментальна, у тому числі) скла-
лася у результаті імпровізації як ефектна, яскрава та оригінальна, 
то немає потреби її імпровізувати наново, вона якраз може стати 
репертуарною приналежністю даного артиста. Така фіксація (на-
віть усна, у пам’яті) – ще одна з припустимих «цеглинок» розвитку  
інструментальної, письмової в майбутньому, музики.

У менестрельній сфері музикування виявляються дві відцентро-
ві традиції: сольно- локального амплуа (інструментальна спеціалі-
зація моно- або мульті- якості – мабуть, найбільш логічна, як по-
требуюча все більшого часу технічного вдосконалення, закріплення 
вдалих імпровізацій) та культ всеядності, коли артист доставляє 
радість за принципом контрастного протиставлення професійних 
вмінь (серед яких практично неможлива рівнозначна майстерність). 
Але така широта художніх інтенцій породила унікальне явище  

330 Виконання такого твору могло тривати годинами і навіть днями і вимагало від слу-
хачів не меншої напруги уваги, ніж від виконавців.
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жонглерів-»мікстів» або менестрелів- грамотників 331, які записува-
ли самі, або, будучи неграмотними, дозволяли записувати іншим 
взірці своєї творчості (значить, остання була відповідно значущою, 
талановитою, впливовою), що стало своєрідною «долітературною 
пісемністю» або «доопусною», протокомпозиторською творчістю 
з першими прикладами фіксації професійної музичної імпровізації 
[706, с. 100]. Із цього середовища, практично, виросли автономізова-
ні вже у Новий час європейська література і опусна інструментальна 
музика, ранні інструментальні табулатури.

У зрілому середньовіччі в рамках аристократичної художньої ді-
яльності відбувається поділ авторів і виконавців, «наростає дифе-
ренціація в принципах формування і функціонування художніх сил, 
які обслуговують духовну і світську галузі життя» [275]. Однак сце-
нічне мистецтво середньовічного міста включало, на думку Дукова, 
в деякому сенсі і храмове Богослужіння (суворою і аскетичною служ-
ба стала вже у пізньому середньовіччі): з ХІІІ століття в храмах став-
лять містерії – драматичні вистави біблійних сцен за участю мирян  
і кліриків. Так «сакральна служба накопичувала різноманітні жанро-
ві елементи, одна частина яких була пов’язана з григоріанським хо-
ралів, тоді як інша виявлялася відкритою мирської святкової життя. 
Це стосується як вокальної лірики, що виконувалася на національ-
ній мові, так і танцю» [275, с. 134]. Музика, пов’язана з останнім, як 
вказувалося вище, постає найважливішим компонентом формуван-
ня музичного інструменталізму. Таким чином, концертну культуру 
середньовіччя формували не тільки світські виконавці, вона попов-
нювалася «за рахунок ігрових і карнавальних за своєю суттю форм 
виконавської діяльності священнослужителів. Тенденція ця знайде 
свій розвиток на значно вищому рівні в спеціальних формах церков-
них концертів … вже з періоду пізнього Середньовіччя, коли хра-
ми стануть чи не основними концертними майданчиками мандрів-
них (і постійних – А. Ч.) віртуозів, місцем виступу органістів, хорів  
і оркестрів» [275, с. 150]. Дозволимо собі тут не повністю погоди-
тися з Дуковим: на наш погляд, храмові (органні з XVI століття –  

331 Відомі серед них – Ферраріно Феррарський, Вальтер фон дер Фогельвейде та ін.
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Я. П. Свелінка, потім і інші інструментальні [646, с.  38]) концерти 
пов’язані не тільки з храмовими містеріями, а з завданнями «до-
ставити радість», утримуючи духовну увагу прихожан до або між 
проповідями, щоб вони не вирушили до інших, «непотрібних місць» 
[там само].

Таким чином, можна дійти висновків, що середньовічна інстру-
ментальна (ще  не автономізована, не виділена з цілісного мисте-
цтва і навіть з мистецтва музики) культура, будучи запереченою 
у церковному музично- смисловому контексті (в  якому і сама му-
зика беззаперечно підпорядковується слову), виявила надзви-
чайне розмаїття різновидів і найменувань музичних інструментів 
(незрівнянно більше, ніж за часи попередньої і наступної епох),  
з тенденцією обростання спорідненими інструментами, зокрема, 
й ідентичними з різними назвами. Продовжуючи в цілому анти-
чну свідомо- підсвідому лінію музично- інструментального етосу за 
оновленими принципами (підпорядкованими християнській док-
трині або майбутнім морфологічним системам/підсистемам му-
зичної мови 332, які розпочали формування), середньовічне «інстру-
ментознавство» більшою мірою спирається на звучну виконавську 
практику розпочатого процесу диференціації синкретичного мис-
тецтва. Виконавсько- практичний підхід навіть породив оригіналь-
ну, специфічну класифікацію музичного інструментарію на основі 
емоційно- звукових, музично- психологічних, художньо самодостат-
ніх (а  не органологічних) критеріїв. Емпірично- виконавські класи 
інструментів – гучнозвучні, радісно (урочисто, весело, карнаваль-
но) екстатичні haut, або «гроссі», та тихо звучні, вишукано- чарівні, 
витончені bas, або «субтильні», диференціювалися за характером 
їх звучного емоційного впливу на середньовічну публіку та у зв’яз-
ку з умовами використання (тобто, по-виконавськи гнучко). Такий 
виконавсько- психологізований підхід формував новий середньовіч-
ний етос музичного інструменталізму – урізноманітнено ускладне-
ний не тільки вшир (позамузично- прикладний і музично- художній 
вектори; кількісно- якісне розмаїття інструментарію), але й углиб,  

332 Як, наприклад, мелодійній у І. Грокейо.
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до специфічного музичного звукового вираження різних афектів, 
емоційних станів у допоміжно- акомпануючій та народжуваній у по-
шуках власних музично- мовних засобів інструментальній (яка по-
ступово накреслювала шлях наступної автономізації) функціях.

Музика, не просто продовжуючи шлях формування специфічно 
музичних засобів виразовості (метро- ритмічних, мелодійних, ла-
дових), а формуючи від ХІ століття нові реалії майбутньої Західної 
музичної цивілізації 333 (бурхливий розвиток багатоголосся і автор-
ської музики; реформи нотації як каталізатори розквіту автономної 
художньої багатоголосної музики Нового часу), спирається у цьому 
вираженому в даному епохальному контенті процесі, зокрема, й на 
інструментальні фактори – більш наочно опредметнені, спатіально, 
мускульно- рухово оформлені, технічно, теситурно й фактурно (ба-
гатоголосно) визначені.

Серед специфічно музичних і навіть таких, що накреслюються, 
майбутніх музично- інструментальних векторів розвитку (ще  не 
інсайтного характеру, але необхідного у становленні такого ко-
лосального багатообразного мистецького масиву як музично- 
інструментальна творчість – передінсайтного) слід назвати, пере-
дусім, активно й різноманітно опрацьовану ритмоінтонаційну 

моторно- рухову сферу. Постійно стикаючись з поетичними і тан-
цювальними ритмічними структурами (по  суті, «з ритмами люд-
ського тіла в статиці і в динаміці» – Б. Асафьєв), музичний ритм 

ставав на шлях власного статусу через необхідність «закріплення 
своєї плинності (розвиток в часі) стійкими ритмо- конструктивними  
і ритмо- акцентними, дисциплінуючими рух (інтонування) звуків 
нормами» 334 [49, с. 239]; через появу музики для слухання (для себе, 
для публіки, пасивну танцювальну кінетику на балах, ярмарках, свя-
тах); через середньовічні властивості ритмічної мінливості церков-
ної і «вульгарної» латини, розвитку нових європейських мов; через 
«переселення народів» з відповідними вербальними, хореографіч-
ними і музичними взаємовпливами. Усе це прискорювало само-

333 Слов’янська культура активно включається в цей процес лише з ХVІІ століття і тоді 
поступово стає його невід’ємною частиною.

334 Б. Асафьєв у даному випадку має на увазі фіксацію ритмоструктур у нотописанні.
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стійне ритмічне становлення музики, передусім, засобами інстру-
ментального втілення (усе тілесно- кінетичне, моторне, характерне, 
зображальне з церковного середовища було однозначно виключене): 
інструменти (знаряддя протилежного світу міської, фольклорної, 
придворно- замкової сфер) могли бути більш узагальнено- гнучкими 
(не прив’язаними прямо до конкретики слова або рухової фігури), 
технічно і фактурно ускладненими (отже – яскравими, ефектними, 
впливовими), здатними до затребуваного у світі дозвілля мобіль-
ного мелодійно- фактурного варіювання, структурної новаційності; 
посилено- гучнісними (останнє важливе для середньовічної філосо-
фії радісного екстазу).

Таким чином, музичний інструменталізм кристалізував музичні 
та накреслював свої власні, автономні засоби у нецерковній, світ-
ській – дозвільній, ритуально- офіційній, побутовій, святковій – сфе-
рі (яка все одно «задзеркалювала» церковну у цілісно- дискретній 
свідомості середньовічної людини). Вказаний вектор спирався на 
струнно- щипковий (зокрема, танбуроподібний) і частково духовий 
інструменталізм. В цілому, не дивлячись на принципову раціона-
лізацію церковної музичної системи (фактично зведену до набору 
технічних прийомів), найбільш суттєва зміна, якої зазнала система 
середньовічного музичного мислення в порівнянні з системою цер-
ковних ладів – це «позбавлення від цілісності ладових формул», які 
природно не розчленовувалися на дискретні звучання через те, що 
«тільки їх загальний малюнок давав уявлення про особливості того 
чи іншого голосу» [87, с. 134], оформленого відповідно до затвер-
джених ладових канонів.

Одночасно (хоча, враховуючи епохальні властивості заперечення 
особистісності й музично- інструментальної органології, не так ви-
ражено й активно) накреслювався інший – кантиленно- мелодійний 
(який ще не був опрацьований в музиці в цілому) – вектор розвит-
ку майбутнього музичного інструменталізму. Мається на увазі ви-
ділення «нового етосу» струнно- смичкового (передусім, вієльного) 
інструменталізму (акцентованого Й. Грокейо) у його потенціальній 
здатності до найкращого втілення мелодійної основи як звуковияв-
лення, більш-менш близького до голосового «ангельського співу» та 
музично- структурного інтонаційно- мисленнєвого засобу.
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Обидва вказаних вектори, а також нарощування фактору профе-
сійної конкурентоздатності, викликали до життя таку характерну 
властивість середньовічного музичного професіоналізму, як усві-

домлення виконавської (в  умовах усної творчості) художньої яко-

сті, асафьєвської «висоти продукції» у будь-якій з різноманітних 
жанрово- видових сфер середньовічного виконавського універсаліз-
му. Така принципово висока планка, остаточно диференціювавши 
професіоналів і дилетантів, «зсередини процесу» невпинно вплива-
ла на необхідність постійного удосконалення виконавської майстер-
ності; необхідний розвиток інструментальної органології у модер-
нізації (зокрема й запозичених інструментальних видів, наприклад, 
лютні) і виникненні нових інструментів; накопичення репертуару 
та формування нових музично- мовних засобів; на класифікацію  
артистичного (зокрема, менестрельно- жонглерського) суспільства 
на соціально- професійній – новій етичній – основі. Таке усвідом-
лення виконавської художньої якості для майбутнього автономі-
зованого музично- інструментального мистецтва стане важливим 
критерієм його мистецької приналежності

Вказана виконавсько- мистецька майстерність у середньовічно-
му позаавторському, позаособистісному в цілому світоглядному 
контексті все ж підспудно проростає крізь нього у знаковій – через 
соціально- культурні обставини (двомірність християнства і земно-
го буття, світськості, перша з яких заперечувала інструменти прин-
ципово), «сольно- діалогічну» природу інструментальної гри однією 
особою, ускладнення до пізнього середньовіччя природи музичного 
матеріалу – сфері. Цей процес актуалізується і завдяки насуванню 
точки руйнування пануючої картини світу (коли «історія обирає» 
знакову групу як сферу «розгойдування» традиційного), завжди 
пов’язаному з авторською ініціативою. На наш погляд, такою зна-

ковою групою середньовіччя виступає інструментальна складова 
менестрельного (узагальнено) мистецтва усієї його класифікацій-
ної вертикалі. Тут мова йде не про автономію особистісного начала,  
а про накреслення тенденції музичного мистецтва в цілому у ло-

кальній його галузі, ще не усвідомленій підсистемі – музичному  

інструменталізмі, яка виявляє іманентну схильність до особи-

стісної самореалізації.
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Особистісному фактору у середньовіччі також сприяла прин-
ципова фрагментарно- весела, ігрово- радісна, динамічно- раптова 
дискретність- контрастність карнавальної свідомості (в  органічній 
дуалістичній єдності з церковною аскетичною стабільністю) як са-
мих виконавців, так і публіки, що диктувало принципово новацій-
ний вектор виконання (варіативність, контрастність, яскравість 
подання музичного матеріалу і артистичного подання) як характер-
ну властивість поетики менестрельно- жонглерського мистецтва. 
Наочно- упредметнена інструментальна гра, як центральний сим-
вол нецерковної атрибутики життя, каталізувала таку новаційність- 
варіативність, втілюючи мінливу яскравість швидкоплинного 
земного життя у безпосередній репрезентації яскравої штрихової  
і гучнісно- динамічної палітри, іманентної технічно зручної кон-
трастності та варіативності. І феномен авторської музики – принци-
пово новий у західноєвропейській музичній традиції – позиціонував 
варіативність музичного матеріалу, як можливість «комбінування 
не з «традиції», а за «свавіллям»» [87, с. 134].

Широта мистецьких інтенцій, глибина професійної майстерно-
сті і необхідність іноваційно- варіативного імпровізаційного підходу 
породили специфічне середньовічне явище «долітературної пісем-
ності» або «передопусної», протокомпозиторської творчості у фік-
сації професійної музичної, зокрема інструментальної, імпровізації 
менестрелів- грамотників. А ранні інструментальні табулатури та 
опусна інструментальна музика Нового часу отримали необхідну 
часову апробацію.

Таким чином, пізнє середньовіччя в результаті тривалого й не-
простого шляху «відкривало вікно» від Аrs antiqa (хоча ХІІ–ХІІІ сто - 
ліття у порівнянні з попередніми шістьма- сьома самі виступали но-
ваційними) до Аrs nova 335, ставши важливим і необхідним передін-
сайтним «трампліном» для ренесансних передумов інсайтоподібної 
для музичного інструменталізму (і  усього музичного мистецтва) 
доби бароко.

335 Близько 1320 року в Парижі написаний музично- теоретичний трактат під такою 
назвою, яка поширилась на усе ХІV століття, хоча основні новації високорозвиненого 
професійного мистецтва пізнього середньовіччя, про властивості якого йде мова (мен-
зуральна нотація з вказівкою на тривалість звучання, метро ритмічне структурування, 
характер співвідношення голосів у багатоголоссі, окремі альтерації поруч з модальними 
ладовими принципами), розгорталося у ХІІ–ХІІІ століттях.
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2.4. Інструментальна музика Відродження:  
«перед стрибком»

Середньовіччя заклало для розпочатку наступної музично- 
історичної доби різноманітний спектр філософських, соціально- 
культурних, естетичних, музичних та музично- інструментальних 
засад. Епоха Відродження (або Ренесанс, від лат. renascor – «відро-
джуюсь») в цілому, відповідаючи своїй назві (введеній італійськими 
гуманістами вже наприкінці ХVІ століття, тобто безпосередньо пе-
ред початком наступної доби), пов’язана з декларуванням віднов-
лення ідеалів, традицій, форм, сюжетно- тематичних ліній антично-
го мистецтва, але не буквально, а як надихання класичної доскона-
лості, краси ы гармонії. Давньогрецькі мотиви і сюжети були ціл-
ком перетворені у відповідності до нових світоглядних і музично- 
мовних ідей. А для музичного матеріалу ренесансної музики, у по-
рівнянні з іншими видами мистецтва, вони стали, мабуть, найменш 
значущими 336 через відсутність на той час інформації про справжні 
реалії музики античності 337, через певний розвиток чисто музичних 
засобів втілення та достатню активність музичного інструментарію 
(більш виражений вплив античних ідей відбувся вже під кінець ре-
несансної доби, наприкінці ХVІ століття 338 – у «розміреній музиці»  

336 «Мода» на античність у мистецтві (щодо ренесансної філософії – то грецькі вчені 
викладали в італійських університетах і значно розширили коло перекладних давньо-
грецьких текстів та загальні інтелектуальні горизонти Відродження [692]) накреслилась, 
передусім, у скульптурі та живопису (ще у Середньовіччі серед населення південної Італії 
було багато греків, хрестоносці здійснювали походи до Греції, у XII столітті у багатих Ве-
неції та Сицилії запрошені грецькі майстри створили великі мозаїчні твори).

337 Давньогрецька нотація була розшифрована тільки у ХІХ столітті.
338 Тоді ж «вік живопису» (XV) змінюється на «вік пластики» (притаманній античнос-

ті). Г. Вельфлін вважає, що «всі форми у XV столітті передаються плоско» [134, с. 288],  
а у XVI змінюється в цілому характер руху зображуваних людей. «Лише тепер знову 
пробивається назовні насолода потужними рухами сильної природи. Закинута голова, 
витягнута рука раптово отримують нову силу. Відчувається підвищене фізичне життя»  
[134, с. 238]. Тоді ж починається розквіт музично- інструментальної моторно- пластичної 
сфери (зокрема, у специфічних інструментальних жанрах токати, прелюдії тощо), яка 
найбільш яскраво проявиться саме в музичному мистецтві вже у добу бароко, зокрема,  
й в інструментальній фузі, яка володіє внутрішньою врівноваженістю, структурною 
стрункістю, «безперервним рухом» лінеарних голосів у їх вивіреному поєднанні.
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членів паризької академії Баїфа 339, міфологічних сюжетах  
і витончено- чуттєвих хромах мотетів і мадригалів, великих квазіан-
тичних хорах, зокрема, Андреа Габріелі у постановці софоклівсько-
го «Едіпу» 340, нарешті, у зародженні опери у Флоренції). Ренесанс-
ний пошук і підсумовування попередніх і наступних засад худож-
ньої змістовності сягає «беззмістовності» (Л. Баткін). «Це велике 
ніщо, де все конкретно- визначене в сфері його думки і творчості … 
неренесансно, будь-то християнство, «словесність», платонізм, гер-
метизм, аввероїзм, інтерес до зовнішнього світу і до вимірювання. 
Все це взяте окремо належить минулому або майбутньому. Ренесанс 
тільки зустріч неренесансних культур в індивіді, вільному по від-
ношенню до кожної з них. Такий індивід і є позитивний оригіналь-
ний зміст Відродження» [60, с. 170]. Отже, «Відродження в точному  
і вузькому смислі слова мало зачепило і саму музику, і літературу 
про музику; в ХV столітті про це годі й говорити, стосовно ХVІ мож-
на говорити лише умовно» [151, с. 117] (втім, флорентійська школа 
на чолі з Франческо Ландіно та інші італійські музиканти 341 актив-
но опрацьовують світську музичну лірику «глибоко гуманістичного 
змісту і нового, вільного від готичної жорсткості, стилю» [там само] 
в же у ХІV ст.). Можливо, це одна з причин того, що у хронологіч-
них рамках цієї історико- культурної доби не відбулося музичних 
подій власне «інсайтового» характеру – опера і самовизначення ін-
струментальної музики заявили про себе вже у ХVІІ столітті. Але 
не можна й стверджувати, що музика не відчула на собі глибинних 
епохальних процесів, скоріше народження нових чуттєво- звукових 
форм (зокрема, остаточно звільнених від конкретики слова і тан-
цю, тобто, специфічно узагальнених) виявилося більш складним  

339 Ця найстаріша французька академія (також відома під назвою Дворцова академія) 
існувала з 1570 по 1584 рік і відроджувала псевдоантичну квантитативну метрику трива-
лості і короткості складів, яку віршована французька мова відтворити не могла, а музика 
могла.

340 Постановка відбулася у 1585 році у новому венеціанському «Театрі Олімпіко», 
який архітектор Вінченцо Скамоцці сконструював за взірцем античного Палладіо, але з 
сучасною побудовою сцени.

341 Взагалі Італія постає центром розвитку як музичної практики, так і музично- 
теоретичної думки Відродження (іспанський автор Рамос де Пареха, фламандський – 
Тинкторис, швейцарський – Глареан – проживали й творили в Італії).
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і тривалим у становленні нового мистецько- мовного класу безпосе-

редньої мислечуттєвості, нового типу узагальнення і тисячоліт-

нього досвіду просування, пошуків власних прийомів і засобів вті-

лення, а також створення та модернізації відповідних цим завдан-

ням музичних знарядь. Слід зазначити, що музика в низці мистецтв 
доби Відродження посіла особливе місце як в силу її специфіки, 
залежності від умов існування в суспільстві, так і розпочатого  
(ще  у середньовіччі, як було показано у попередньому підрозділі) 
шляху до активних пошуків та апробації власних засобів виразово-
сті (не пов’язаних зі словом), зокрема, у сфері музичного інструмен-
талізму. Розмежування ж на початку ХІV століття поки цілісного 
музично- поетичного мистецтва на «нове» (Аrs nova) і «старе» (Аrs 
antiqua) 342, засвідчуючи нові аспекти взаємодії культового і світсько-
го музичного професіоналізму, виявляло також і поворот до авто-

номізації музичного мистецтва (в цілому).
XIV століття (Аrs nova) демонструє підвищення ролі світського 

начала (з  помітною секуляризацією церковної музики), світських 
жанрів, пісенного багатоголосся – з їх чіткими ритмізованими 
структурами та усталеним використанням музичних інструмен-
тів. З іншого боку, розвиваються нові форми духовної і світської 
музики, в яких проявляється ліричне начало, а в їх виконанні для 
посилення художньо- емоційного впливу також беруть участь  
інструменти – соло та ансамблі. Активно розвиваються різноманіт-
ні форми багатоголосся, що приводить до формування регіональних 
поліфонічних шкіл Відродження, а також до актуалізації інструментів 
у вокально- інструментальному або ансамблево- інструментальному 
багатоголосному звучанні, але ще зберігається тенденція музично- 
поетичного синкрезису не тільки церковної, а й світської творчості 
(трубадурів, труверів, міської культури) – втім, у щільному зв’язку 
з рівнозначною майстерністю інструментального супроводу та ін-
струментальних вступів, закінчень, вставок, ритурнелів. На початку 

342 Кордони Аrs antiqua обчислюються приблизно 1230–1320 рр. Коли у XIV столітті 
музичні теоретики визначили «нове мистецтво» («Ars nova»), то попереднє ХІІІ століття 
стало сприйматися як «старе мистецтво», хоча XII–XIII століття, у свою чергу, виступали 
новими у порівнянні з попередніми часами (як і ХІ–Х – у співставленні зі своїми попере-
дніми і т. д.).
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ХІV століття Іоанн де Грокейо накреслює близький до майбутнього 
терміну «композиція» термін «musica composita». Музичні твори 
тепер авторськи закріплюються та фіксуються у спеціальному запи-
су (імена авторів мотетів вже другої половини ХІІІ століття частіше 
вказувались на відміну від авторів лютневих інструментальних п’єс 
у популярній, зокрема танцювальній, сфері, які «належали всім»).

В центрі епохи Аrs nova звичайно вказують дві основні фігури 
французьких композиторів- теоретиків 343, які блискучо втілили но-
вації попередніх двох століть і зазначили перехід до доби Відроджен-
ня. Філіп де Вітрі (1291–1361) – не тільки автор відомого трактату, 
а й фундатор жанру «ізометричного», побудованого на структурно- 
остинатних фігурах, багатоголосного мотету (що добре на той час 
скріплювало музичну форму, хоча в народній танцювальній, пере-
дусім, інструментальній музиці періодичність- повторність виникла 
ще раніше сама, стихійно – як пульсація, живе дихання, рухово- 
кінетичне наслідування в чіткості виконань у струнно- ударному 
– щипковому та духовому втіленнях); але у вертикалі творів Вітрі 
ще мають місце середньовічні «пустоти» (кварто- квінтово-октавні 
паралелизми) і секундові дисонанси. Музично- теоретичний трактат 
де Вітрі з програмно- установочною назвою «Ars nova» (бл. 1320) ви-
значив новий «вектор» самостійного розвитку музики з точки зору 
як музично- мовних засобів, так і зсуву парадигмально- мисленнєвих 
аспектів, які розвивалися впродовж кількох наступних століть. Це 
виражалося не тільки у визнанні півтону «нефальшивим», функціо-
нально корисним і чуттєвим, терції/сексти – консонансами, в урів-
нянні «у правах» дво- і більш прийнятої у церкві тридольної метро- 
ритміки, оновленні образної будови чуттєвими та ігровими пара-
метрами, ускладненні мелодики і фактурного багатоголосся про-
фесійної музики (зокрема, виникненні національних поліфонічних 
шкіл і використання поліфонії в мистецтві трубадурів і світських 
творах), а й у все більш помітній поки що тенденції ХV і особливо 

ХVІ століть до виділення інструментальної музики у самостійну  

343 Саме французькі трактати через низку причин (докладніше див. [151, с. 114–117]) 
отримали значення переломних для епохи Аrs nova, але їх автори фактично утримуються 
в руслі т. з. «готичного Ренесансу».
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традицію виконання і мислення з її швидким поширенням  
у розважально- гедоністичних салонних, придворних і, навіть, цер-
ковних умовах.

Інша знакова фігура Аrs nova – Гійом де Машо (1300–1377) – 
просунувся далі, синтезувавши у своїй творчості, з одного боку, 
пісенну основу музично- поетичної культури труверів- трубадурів,  
з іншого – досвід французьких шкіл багатоголосся ХІІ–ХІІІ століть. 
Вишукані з точки зору мелодико- ритмічних (синкопи, індивідуалі-
зація мелодики, мелодійні стрибки, збільшення масштабів структу-
ри) засад голоси його мотетів, канонів, рондо і балад відрізняються 
виразовістю, самостійністю, більшою складністю співвідношень  
і формотворення Звичайно, в них використовуються інструменти, 
як і в відомій месі Машо (першого зі збережених до наших часів тво-
рів цього жанру). Сам митець, за вказівкою Т. Ліванової [450, с. 106], 
наводив той факт, що при дворі Яна Люксембурзького в Празі про-
фесіонали використовували більше тридцяти видів інструментів, а 
на думку І. Мациєвського, Машо став першим дослідником, який 
звернув серйозну увагу на європейську народну інструментальну 
музику з вказівками на безліч інструментів і музичних жанрів у різ-
них народів Європи 344, описами картин музикування [532, с.  15]), 
хоча вокальне начало у його творчості, безумовно, перемагає. Але 
також безумовно, що у цю добу поки ще неусталених принципів 
тембро- фактуротворення, але вельми розвинутих інструментарію  
і виконавської інструментальної майстерності, в музичній практиці 
вже широко використовувались можливості включення інструмен-
тів не тільки до акомпанементу, а й до багатоголосної цілісної фак-
тури творів з заміною вокальних голосів аж до перекладення їх усіх 

на ансамблево- інструментальний склад або орган. Так, сам Машо 

344 С. Левін наводить рядки посмертної епітафії за Машо, де автор- сучасник перерахо-
вує цілу низку музичних інструментів того часу («арфи, сарацинські роги, рубеби, лютні, 
віоли, шифони, псалтеріуми, роти, квінтерни, флейти, свірелі та інші» [443, с. 57], які ра-
зом з німфами і «витонченими французами» мають, як живі істоти, «оплакувати смерть 
Машо, благородного ритора!» [там само]. Можливо, інструменти тут виконували відому 
символічну (загально- музичну) функцію, але ж надто докладно і професійно їх перерахо-
вано (як це робив і сам Машо).
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нерідко включає до світських жанрів (рондо, вірелє, балад 345) досить 
розвинену інструментальну партію (зокрема, флейти, ріжку – кор-
нету, характерно-»гугнявому» шалею, які, володіючи «вокальним» 

диханням, надто відрізняються штучністю- інструментальністю 

тембру, складаючи значний контраст голосу), а до своєї знаме-
нитої чотириголосної меси Машо, прагнучи потужної урочисто- 
монументальної звучності, вводить інструментальний супровід. На 
твердження С. Левіна, «у творчості Машо виникали, очевидно, пер-

ші риси інструментального стилю епохи Відродження» [443, с. 56]. 
Ми вважаємо, що така чи інша приналежність (хоча б слухова) «сер-
йозних» композиторів фольклорній і, вже точно, світській музичній 
культурі з певними давніми інструментальними традиціями не мог-
ла не позначитися на підспудній «інструменталізації» вокально- 

хорової церковної та індивідуальної композиторській творчості 
(зокрема, й у Машо – центральної фігури Ars nova). Що ж стосується 
народної танцювальної музики, то з точки зору чіткого виконання 
ритмічно- висотних 346 структур, їх організації, впливу на слухача ін-
струментальна гра постає зручнішою і ефективнішою (до часу знач-
ного удосконалення смичка, ці функції частіше належали грифо-
вим щипковим, іманентно здатним до них – про це докладніше  
у М. Імханицького [329, с.  42]; саме через таку необхідну для 
будь-якого народу функцію танбуроподібні виникали у всіх народів, 
і практично неможливо відслідкувати первинність їх походження. 
Але за умов виконавської майстерності іманентно експресивні і до-
сить технічні лабіальні духові також здатні до відтворення моторних 
структур.

Поруч з вказаними двома митцями не можна не назвати ще дві 
фігури – італійського композитора і теоретика Маркетто Падуан-
ського (1275 – після 1319 рр.) та видатного представника флорен-
тійського Аrs nova Франческо Ландіні (1325–1397 рр.). Про першого  

345 Особливо балади Машо, за описом С. Левіна, характеризуються «безпосередністю 
почуттів, фарб, винахідливістю звукосполучень» [443, с. 57], елементами імітацій, канонів 
(які наприкінці Ренесансу стануть важливими прийомами музично- інструментального, у 
тому числі, розвитку.

346 Звуковисотна (мелодійна) інтонація значно посилює вплив на слухача ритмічних 
структур, що, неможливо, наприклад у виконанні на безвисотних ударних.
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з них історія володіє найменшою інформацією, але він визначає 
риси перелому Аrs nova (не  проголошуючи так програмно його 
принципи, як де Вітрі) у сферах гармонічного мислення, метрорит-
мічних засад і нотації 347. Маркетто відстоює нові закони світської 
музики поза догматики церковно- музичних теорій Середньовіччя, 
виступаючи за виразну гнучкість мелодії з наближенням її до по-
бутової традиції і відсторонення від правил попередніх жорстких 
руху і сполучення голосів, що вказувало на ліричні прояви (італій-
ські, передусім) творчої індивідуальності; «природність» мажорно-
го (народного, нецерковного) тетрахорду; виразність хроматизації; 
експресію та ефектність руху дрібних тривалостей. І хоча музичний 
звук у Маркетто це, перш за все, голос (спів), досконалість якого ви-
значається мелодійним началом, музика не голосова, але і не удар-
на, створювана за допомогою людського дихання або подуву пові-
тря – на духових інструментах (він називає трубу і орган 348), все ж 
відноситься до органіки, на відміну від струнно- щипкових з їх іма-
нентною (штучно- неприродною – «неорганічною») ударністю зву-
ковидобування, з ритмічною передумовою вираження 349. Таким чи-
ном, Маркетто «перегортає» античний етос музичного інструмента-
лізму, ставлячи «мелодійні» духові вище струнних (при загальному  
пріоритеті голосу), але інтуїтивно музикант вірно підмічає чисто ін-
струментальні (моторні) якості щипкових (смичкові, які їх відсува-
ють у ХVІІ столітті опрацьовують наслідувану голосу мелодійність 
та ритмізовану моторику одночасно; щипкова ж моторика, напри-
клад лютнева, у цей час поступово «передається» до більш фактур-
ної і зручної у виконанні клавірної групи), іманентно здатних до 

347 Маркетто створює оригінальну концепцію змішання ладів (commixtio tonorum); 
новаторське вчення про акциденції (хроматику) – ідеї про поділ інтервалу цілого тону на 
5 частин, про тяжіння дисонансу в консонанс в рамках т.зв. сонантних осередків; теорію 
ладоутворюючих видів кварти і квінти (докладніше в дис С. Лебедєва [442]). Фактично 
від Маркетто (та з італійської практики в цілому) йде шлях до найбільших ренесансних 
музично- теоретичних відкриттів Дж. Царліно.

348 Маркетто до органіки відносить і ударні (як би ми сказали сьогодні) кімвали, звук  
в яких утворюється за допомогою «поштовху», а не «удару» (як по струнах), тобто ство-
рюваного рукою (несилового) подуву повітря.

349 Про що читаємо у трактаті «Lucidarium in arte musice plane» («Роз’яснення в мисте-
цтві плавної музики», написаний між 1317–1318 гг.) [922].
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чіткого втілення будь-яких ритмічних структур, але, на відміну від 
ударних, з можливістю уяскравлення їх сприйняття звуковисотни-
ми і мелодійними барвами (з новими якостями хроматизації, інди-
відуалізації, гомофонних паростків тощо).

Ф. Ландіно, сліпий автор мадригалів та інструментальних тво-
рів, за історичними даними володів надзвичайною мультиінстру-
ментальною виконавською майстерністю, блискуче граючи мало 
не на всіх музичних інструментах своєї епохи – окрім необхідних 
«серйозному» композитору органа і вельми популярної лютні, Лан-
діно славився грою на квінтерні (4–5-струнний щипковий інстру-
мент лютневого сімейства, один з попередників гітари), сопілці  
і багатьох духових інструментах; а також був відомий як органний 
майстер і винахідник. У ренесансній універсальності митця сучас-
ники підкреслювали інструментально- виконавський талант, який 
«приводив у захват», тож логічно припустити, що Ландіні певним 
чином диференціював і уособлював можливості інструментів та-

кого широкого спектру, використовуючи їх у відповідних функціях 

в фактурі багатоголосних творів інструментального і вокально- 
інструментального форматів. Хоча в цілому тембральна диференці-
ація ще не «працювала» у якості виразового засобу, і таке трапиться 
нескоро, адже наставала епоха царювання нідерландської поліфо-
нічної школи, у якій все ускладнюване музичне структурування пе-
реважало над усіма іншими засобами, а церковні догми у збережен-
ні «готичної соборності» не допускали індивідуалізації, яка (як по-
чаткова тенденція) все ж поступово проникала (орнаментованими 
фіоритурами, імпровізаційною варіантністю, «інструменталізова-
ними» традиціями власної алілуйності юбіляцій) й до церковної 
музики. Музичний інструменталізм Відродження (вже володіючи 
певним досвідом народно- танцювального інструменталізму) не 
міг залишитися й осторонь вказаних ювіляційних оздоблень висо-
ких духовних жанрів, ніби приймаючи їх назад до себе в професій-

но і духовно збагаченому вигляді. Ювіляції спочатку «ризикували», 
можливо, чистотою ладовою та функціонально- голосовою органі-
зацій цілого, але закріплювані вдалі їх варіанти мали перспективу 
яскравого солювання (зокрема, й інструментального і вокального 
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інструментальної природи) або групового втілення (в  одному або 
кількох голосах), не тільки слухацької, а й композиторської уваги, 
що вплинуло на їх професійне регламентування з метою збереження 
цілісності голосоведіння (структури), а також у пошуку мелодійно- 
художньої яскравості чисто музичної специфіки. Тобто, ця імпро-
візована тенденція отримує знаково- писемну або усно-виконавську 
традицію. Для музичних інструментів, наслідуючих ювіляційні засо-
би виразовості, ця традиція важлива поступовим виділенням і уста-
ленням серед безлічі варіантів «своїх», найбільш властивих кон-
кретному інструменту віртуозних пасажів, інтонаційно- ритмічних 
фігур і структур, просторово- аплікатурних і звуковидобувальних 
прийомів. Усе це сприяє і еволюції, модернізації, виникненню нових 
інструментів.

У добу Відродження з’являються й перші інструментознавчі 
праці. Значною у цьому відношенні є «Миsiса gеtutscht» Себастья-
на Вірдунга (1460 – після 1511) – священика і музичного теоретика  
з м. Алберг. У формі традиційного діалогу між автором і його уяв-
ним співрозмовником Вірдунг здійснює класифікацію інструментів 
(струнні, зокрема й клавішні, крім органу; духові – «флейтові» або 
«виготовлені з порожнистих трубок», а також орган; «виготовлені 
з металу або інших звучних матеріалів», тобто ударні) з зображен-
ням і докладним описом інструментів; аналізує нотні табулатури; 
обговорює питання навчання грі та інструментальні прийоми на 
усіх описаних різновидах, виявляючи неабиякі знання їх специфі-
ки. Менш, ніж через двадцять років після Вірдунга, інший видатний 
інструментознавець, Мартін Агрікола (1486–1556) у фундаменталь-
ній тритомній праці «Мusicа instrumentalis deudsch» (витримала  
п’ять видань тільки до 1545 року) вже дає оновлену інформацію до 
деякі модернізовані або нові інструменти і прийоми гри. Так, по-
перечна флейта швегель за цей час накопичила чотири різнови-
ди (що  вказує на ансамблеві форми музикування і звільнення від 
військової обмеженості застосування на шляху до нової камерної 
функції). Описуючи діатонічну ще тоді арфу, Агрікола вказує на при-
родне розташування пальців при грі акордами «через струну». Про 
поетичну інструментознавчу працю Агріколи Фортунатов захопле-
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но вказує, що «там міркування про всі інструменти підкріплюються 
ще й віршами «на тему», наприклад: «Коли ж поляк її візьме, / то 
звук сам чорт не розбере…» [825, с. 31].

Навіть за умов пануючого вокально- інструментального син-
кретизму (при явній перевазі, свідомій первісності першого чин-
ника) незаперечними вже у добу раннього Відродження є: участь 
музичних інструментів у виконанні провідних ренесансних жан-
рів – мадригалів і мотетів, вплив інструментальної гри на стильо-
ві характеристики вказаних жанрів і далі – на церковну музику; як  
і раніше – значна роль інструментів у світському (домашньому, при-
дворному, міському) музикуванні і тому – поява аранжувань пісен-
них мелодій для окремих інструментів. Р. Грубер, вслід за М. Шней-
дером, навіть вказує на звучно- тембральну специфіку музичного 
інструменталізму ренесансної доби в цілому (при «внутрішньо»- 
музичній відсутності тембрально- змістовного диференціюван-
ня), вказуючи на тяжіння до «сухуватих, гугнявих, різких тембрів» 
[цит. за 443, с. 56] (саме тоді у складі інструментальних ансамблів 
розважальних жанрів на провідних ролях остаточно закріплюють-
ся характерно- гугняві язичкові – поммер, шалмей, крумгорн), що 
пов’язане, на думку дослідника, зі східними впливами у Франції,  
Іспанії та Італії аж до XIV століття. Можливо, ці характерні тембри 
в уяві ренесансної людини відтворювали правду простих людських 
(земних) відчуттів, жанрово- карнавальної (живописної) образот-
ворчості, природних замальовок. Навряд чи це можна назвати на-
віть «деяким пожвавленням інтересу до тембрової різноманітності» 
(С. Левин [443, с.  56]), але пошуки нової чуттєво- антропологічної  
і природно- пасторальної образності на шляху автономізації музич-
ного мистецтва (з  опрацюванням власних засобів і власної мови) 
очевидно просувалися у різних напрямах, зокрема, у бік виникнен-
ня нового інструментарію та численних різновидів. Інструменти все 
активніше допомагають у цьому процесі, поступово складаючи за-
сади для створення контрастів (голосу і між собою) як основи му-
зичної драматургії.

Таким чином, музичний інструменталізм (як  і у попередню 

добу) знову своєрідно каталізує процес автономізації музики 
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(вироблення власних специфічних засобів виразовості і влас-

ної мови) в цілому. Великої популярності та ефективності у цьому 
процесі набувають лютня, орган, віола (яку остаточно переважила 
у XVII столітті скрипка), від ХVІ століття – клавіри та різноманіт-
ні камерно- ансамблеві форми музикування. Перші друковані нотні 
збірки поряд з духовними творами пропонували й інструменталь-

ні п’єси для лютні 350 (хай спочатку і на вокально- інструментальному 
матеріалі – обробки мотетів, шансонів, фроттол, народних мелодій, 
хоралів тощо). У грі на органі, лютні, віолі, ранніх клавірах, скрип-
ці, духових формуються і кристалізуються принципи варіантно-

го (фактурного, мелодійного, ритмічного) розвитку теми-мелодії, 
техніка інструментальної імітаційної поліфонії, практика ефек-

тного використання дисонансів і хроматизмів.
Звичайно, церковна музика, навіть, допускаючи у західній куль-

турі інструментальні звучання, на передній план смислотворення 
виносила слово, щоб не відволікатися на мелодійні прикраси (які 
часто виникали саме в інструментальній партії, котра замінювала 
хоровий голос). Світська музично- поетична традиція також орієн-
тувалася на закони текстової структуризації, але принципи і засо-
би чисто музичної виразовості все більш впевнено прокладали собі 
шлях до автономного значення, у тому числі, у позавербальному 

інструментальному вираженні. Як і у попередню добу, в описаних 
процесах музичні інструменти зіграли важливу роль, відтепер –  
з тенденцією самостійного функціонування. Адже саме в умовах 
відсутності слова стають помітнішими і кристалізуються чисто му-
зичні засоби впливу, що було зафіксовано у розвитку в ХVІ столітті 
перших інструментальних жанрів – ричеркара, канцони, фантазії, 
прелюдії, токати тощо.

Поруч з усвідомленням сформованої протягом середньовіччя 
фігури музиканта- професіонала, створювача музики (з необхідним 
фондом знань музичних законів та інструментарію, комплексом 
здібностей, необхідністю постійного вдосконалення виконавської 
майстерності, у тому числі, на все більш ускладнених інструмен-

350 Зокрема, три лютневі табулатури для лютні О. Перуччі (1507–1509 рр.).
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тах і з появою нових прийомів гри, потребуючих все більшого часу  
і зусиль) як у церковних, так і у світських жанрах, посиленням ес-
тетичної функції і впливу, народжується й розуміння музики як 

мистецького явища самостійної значущості; зокрема, її позавер-

бальної (позапоетичної) здатності. Новий професіонал Відро-
дження фактично стає композитором- особистістю 351, «не вченим- 
церковником або церковним співцем- майстром, не трубадуром або 
трувером з рицарського чи бюргерського середовища» [706], а ви-
нахідником психологізованого звучного типу сприйняття, який ос-

таточно сформується на початку XVII століття (саме тоді буде 
зафіксований й шлях музично- інструментальної самодостатності). 
Вибудовуючи власні засоби впливу, музика (а також музичні інстру-
менти, їх звукове поле і засоби втілення) виступають носієм влас-
ного етосу, стають джерелом гедоністичних і взагалі різноманітних 
почуттів, все більш актуальних чуттєвих мистецьких виражень  

у визнанні за ними нової естетичної цінності.
Якщо християнський досвід емоційного музично- звукового слу-

хання середньовіччя повністю підкорявся вектору структуризації 
матеріалу, напрацюванню «архітектурних» принципів організації 
музичного твору (ключовий середньовічний жанр – мотет – фак-
тично комбінував фрагменти різних творів), то доба Відродження 
накладає свій відбиток на створення і сприйняття музики у части-
ні поступового нарощування мелодійного (чуттєво- витонченого) 
начала з логічним одночасним народженням гомофонних (верти-
кальних) принципів багатоголосся 352. Тут треба вказати на певне 
запізнення музичного мистецтва у порівнянні з іншими видами 

351 Характерно, що в Італії  ХІV століття можна споглядати перше накреслення біо-
графічного жанру щодо композитора. Італійський історик і літератор Філіппо Віллані 
(прибл. 1325–1405) у другому томі «Книга про походження Флоренції і її знаменитих 
громадян» («Liber de origine civitatis Florentiae et eiusdem famosis civibus») поруч з харак-
теристиками Бокаччо, Петрарки, Джотто дає опис особистості Ф. Ландіні. У ХVІ століт-
ті С. Квікельбергом (1529–1568) створена перша біографія Оландо Ласса, з яким автор 
був особисто знайомим.-Тема творчої особистості (композитора або виконавця) стає  
у ХVІ столітті однією з найскладніших, але постійно звучних (від Тинкториса, Глареана до 
Царліно та інших), так чи інакше її зачіплюють усі ренесансні автори.

352 Докладно про це див. у дисертаційному дослідженні М. Румянцевої «Еволюція гар-
монічної вертикалі західноєвропейського багатоголосся ХІІІ – початку xv століть» [686].
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щодо виявлення суто ренесансної парадигми: уявлення про осо-
бливості втілення античного начала певним чином розмежували 
музичний контент вже у ХVІ столітті (тоді ж зримо активізували-
ся, а точніше, накопичили серйозні напрацювання для подальшого 
«стрибка» й музично- інструментальні сили). Одна частина вчених  
і музикантів- практиків Відродження залишалася вірною принци-
пам мислення і формам нідерландської поліфонії, законам строгого 
письма (використовуючи при цьому у західній традиції удосконале-
ний до того часу орган 353 та інші інструменти [980] у рельєфному 
підкресленні- дублюванні хорових голосів або у заміні їх для досяг-
нення цілісності і послідовності поліфонічного розгортання, часто  
з колоруванням, у підкреслено низькому 354 та високому 355 «неголо-
сових» регістрах; в інструментальних вступах і заключеннях, зокре-
ма, вказаними вище новими жанровими інструментальними форма-
ми) і не приймала нових ідей, які виникали в італійських придворно- 
музичних колах від другої половині ХV століття. Інша частина,  
у колах т. з. «академій» – незалежних об’єднань вчених, поетів, му-
зикантів – сміливо проголошувала нові нецерковні мистецькі ідеа-
ли (тут, звичайно, інструментам відводилась активна роль, як добре 
апробованим у розважальних жанрах попередньої доби), орієнтова-
ні на осучаснені античні ідеали. Важливим був той факт, що академії 
(колегії, камерати) «пропонували» не тільки виконавців і створюва-
чів музики, але й слухачів. Один з учасників такого союзу – Флорен-
тійської камерати 356 – композитор, лютнист і математик Вінченцо  

353 Характерно, що найважливіші модернізації органів того часу (ножна педальна кла-
віатура брабантського органіста Луї ван Вальбека (пом. 1318 р.); максимально барвисті 
тембри, розподілені між різними клавіатурами, що стимулювало мистецтво регістровки) 
належали саме нідерландським майстрам – на відміну від італійської органобудівельної 
школи, яка в епоху Фрескобальді трактувала орган як механізований хор. Звідси і більш 
інструментальний характер звучання творів, створюваних в той час нідерландськими 
композиторами, і трактування звучання акапельних хорів в характері «органної» одно-
рідності. Цікаво також, що нідерландські органісти не супроводжували спів грою під час 
служби, а тільки імпровізували на інструменті до і після проповіді [30, с. 39–40].

354 Ножна педаль.
355 По-інструментальному міцно- яскравому.
356 Флорентійська камерата (від італ. Camerata – компанія, корпорація) – об’єднан-

ня поетів, музикантів, вчених- гуманістів, любителів музики, що склалося у 1573 році  
у Флоренції з ініціативи композитора- мецената Дж. Барді та Я. Корсі. Серед відомих учас-
ників – поет О. Рінуччіні, співаки і композитори Дж. Каччіні, Я. Пері, В. Галілей (батько 
Г. Галілея) і ін.
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Галілей (1520–1591) у роботі «Діалог про давню і нову музику» (1581) 
навіть виступив проти поліфонії, за гомофонний стиль письма, про-
голосивши, що в «скоєному мистецтві» церкви не містяться бажані 
античні (зокрема, монодійні) ідеали і назвавши нідерландців та їх 
послідовників «середньовічними варварами» [479]. Орієнтування 
членів камерати на античну класику не заважало їм одночасно про-
голошувати сучасні своїй епосі погляди на важливість людських пе-

реживань, які вони оцінювали як «творчу новизну» (inventio) [там 
само]. Тож висунута ідея відродження давньогрецької трагедії, спи-
ралася не на концепції античних авторів, а тяжіла до гедоністично- 
розважального, естетично- красивого, емоційно- чуттєвого тракту-
вання стародавніх міфологічних сюжетів 357.

Взагалі ренесансна музична «революція умів» відбулася не од-
ночасно у різних європейських національно- географічних регіонах 
(у  чуттєво- театралізованій Італії це XIV століття; нідерландська 
школа сформувалася у XV – після чого обидві культури впливали 
на творчість усіх інших національних шкіл; Франція, Німеччина, 
Англія, Чехія, Іспанія яскраво виявляють ренесансні ознаки вже  
у XVI столітті; Східна Європа своєрідно приєднається аж у XVIІ). 
Адже період XІV–XVI століть називається у музиці епохою Рене-
сансу з певним спрощенням реальної ситуації у музичному кон-
тенті, скоріше, відповідно до хронологічних паралелей історії та 
інших видів мистецтва. Згідно з О. Лосєвим, «справжня і основна 
естетика Західного Ренесансу ніколи не виступала в чистому ви-
гляді. Її справжні представники завжди, волею чи неволею, вияв-
лялися виразниками і колишньої, цілком доренесансної естетичної 
свідомості, а також і такої свідомості, яка по-справжньому розви-
валася тільки в наступні століття» [479]. Дійсно, є достатньо під-
став стверджувати, що композитори- виконавці XІV–XVI століть 
(крім, мабуть, Італії) були прямими спадкоємцями середньовічної  

357 Власне так флорентійці йшли до тих принципів, які через майже півтора століття 
(у ХVІІІ) увійдуть до сфери майбутніх оперних характеристик.
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музичності 358, розвивали пізньосередньовічні (багатоголосні) прин-
ципи музичного письма та використання відповідних просторових, 
символічних аспектів, які втім, поступово наповнюються іншим 
змістом – змістом своєї епохи. Мабуть тому Йоганн Тинкторис 
(1435–1511) справедливо оцінював музику своїх сучасників з різних 
національних шкіл (Дюфаї, Беншуа, Окегема, Данстейбла та інших) 
як «нове мистецтво». На відміну від середньовічного протиріччя 
Земного та Небесного, плоті і духу, матеріального та ідеального,  
в музиці Відродження зовнішній світ людини (яка починає усвідом-
лювати свою індивідуальність, до речі, формування європейських 
музичних та, зокрема, інструментальних – органних, клавірних, 
лютневих, гітарних – шкіл грунтувалося на діяльності видатних 
музикантів- особистостей) протиставляється світу внутрішньо-
му, психічному, про що свідчать право авторизувати свої прізвища  
у музичних творах, більша сміливість у використанні нових (автор-
ських) засобів виразовості; виражені естетичні тенденції у світській 
і духовній музиці і формування духовних засад у світській; діалек-
тична єдність тілесного і духовного як нова Ренесансної гармонії  
у теоретичних працях і творах мистецтва. Художня освіченість (зо-
крема, гра на музичних інструментах) визнається важливою сторо-
ною розвитку людини, умовою її гарного виховання і думок (що та-
кож відроджує античні ідеали, але інструментарій, засоби його ви-
разовості та функціональність значно модернізувалися). Музика 
серед інших видів художньо- творчої діяльності у добу Відроджен-
ня набула, мабуть, «особливо широких можливостей громадського 
впливу», будучи «всепроникненою» більше за інші мистецтва, як 
«незмінна частина побуту простих людей, надбання багатьох груп 

358 Недаремно музично- теоретичні праці ХІV–ХVІ століть (Йоганн де Муріс, Валь-
тер Одингтон, Симон Тунстед, Йоганн да Грохео та ін.), продовжуючи тенденцію, що 
почалася з XII–XIII століть, демонструють «інструментальний» (структурний) характер. 
Кількість робіт, які звертаються до вищих пояснень і узагальнень, різко скорочуєть-
ся, хоча і вони мають місце, наприклад Йоганн Тинкторис, критикуючи гармонію сфер  
і містико- космічні порівняння, наводить біля 20 функцій «практичної» музики (прога-
няє тугу, пом’якшує жорстокість, виганяє диявола, викликає захват, перемагає злу волю, 
радує людей, допомагає в праці, викликає любов, збільшує радість на бенкетах і т. д.  
[603, с. 17]), тобто синтезує античне і середньовічне розуміння музики. Фактично Тинкто-
рис розвиває ідею багатофункціональності музики.
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мандрівних по Європі музикантів, нехитра розвага у домашньому 
колі скромного городянина (спів, гра на лютні), пишний і голосно- 
звучний супровід великих придворних свят, серйозна, прониклива  
і «наукова» учасниця церковного богослужіння, поетично- вишукане, 
часом рафіноване мистецтво у колах гуманістичної художньої інте-
лігенції, імпульсивна, картинно- образотворча, внутрішньо театра-
лізована французька поліфонічна пісня, сучасна Рабле» [450, с. 111].

Філософською основою (поруч з соціально- економічною – 
ствердження товарно- грошових відносин, зародження капіталіс-
тичних принципів у мануфактурах Італії; утворення нових монар-
хій, відкриття нових земель; енциклопедичний розквіт наукових  
і художніх знань) такої естетичної концепції стали пантеїзм і гу-
манізм. Перший яскраво прокоментував Джордано Бруно: «Те, 
що викликає в мені любов до тіла, є деяка духовність, видима  
в ньому і звана нами красою, і складається вона не в більших чи мен-
ших розмірах, не в певних кольорах і формах, але в якійсь гармонії  
і узгодженості членів і фарб. Це показує відома, доступна почут-
тям, спорідненість тіла з духом» [565]. Цей чуттєвий аспект «проро-
став» крізь загальну «вчену» догматику церкви та наслідуваний від 
середньовіччя музичний «культ структури» у появі перших спроб 
образної фіксації тематизму, розвитку мелодійного начала. Інший 
(гуманізм) пов’язаний з поступовим витісненням середньовічного  
теоцентризму – ренесансним антропоцентризмом, зростанням са-
мосвідомості і значущості особистості (паралельно з тенденцією 
до індивідуалізму і титанізму у позитивному і негативному смислах 
[479]), визнанням нової естетичної цінності – людського почуття, 
що, зокрема, відбилося у зустрічному русі церковного і світського 
пластів музики з відповідними секуляризацією церковних жанрів 
і художньо- духовним поглибленням світських, а також у вказаній 
увазі до мелодійного аспекту. Гуманістична основа високого роз-
квіту світського музичного мистецтва нової епохи позначилася не 
тільки на вокальних, а й на інструментальних формах. Так, нідер-
ландська поліфонічна школа, не використовуючи орган безпосеред-
ньо під час церковної служби (співу), стала фактично фундатором 
органного інструменталізму. Знаменита венеціанська школа з її 
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тенденцією яскравої театралізації- карнавалізації поряд з подвоєн-
ням або заміною хорових голосів різними інструментами, активно 
використовує самостійні звучності інструментальних святкових 
ансамблів 359 (досить гучних та різких за тембром, з тромбонами, 
тубами, корнетами, віолами, пізніше – скрипками), в яких суттєво 
оновлюється тематизм: використовуються інтонаційні прикраси, 
часті контрасти, інструментальні формули (фанфарні, маршоподіб-
ні, танцювальні; висхідні і низхідні гами-пасажі, як прояв експре-
сивності, спонтанності), «нова» посилена експресивність, прийоми 
театралізації, нарощуються якості віртуозної концертності. Нові 
покоління англійських композиторів XVI століття разом зі ство-
ренням школи англійських мадригалістів започаткували і нову га-
лузь інструментальної музики для верджінела (які набули широко-
го поширення вже в XVII столітті). Ну а без лютні (в професійному  
і любительському музикуванні, з вказівкою авторського імені та 
анонімно 360, на усній і письмовій основі) не могли обійтися жодне 
свято, вуличні, домашні та дворові збори, танці, зокрема – у вико-
нанні чисто інструментальних жанрів (ричеркара, фантазії, харак-
терних, часто програмних, і танцювальних п’єс тощо). На користь 
актуалізації і надзвичайного поширення практики чисто інструмен-
тального виконавства свідчать збережені у Буксхаймському карте-
зіанському монастирі від 1470 року біля 250 поліфонічних інстру-
ментальних п’єс, а також відомі ноти інструментальних аранжувань 
пісень і танців знаменитого французького музичного видавництва 
П’єра Аттеньяна 361 (невід. рік – 1552), один з розділів яких фактич-
но презентував виконавський (зокрема, й інструментальний) стиль  

359 Ця міська середньовічна традиція оновлюється новими інструментами, удоскона-
люється й музично- мовно.

360 Т. Ліванова пише, що ця анонімна побутова лютнева музика Відродження «немов 
належала всім: країни як би обмінювалися своїм репертуаром, в італійських збірниках 
з’являлися німецькі танці, в німецьких – італійські, польські, французькі» [450, с. 285].

361 П. Аттеньян – один з найдавніших нотних видавців, який застосував нову систему 
нотного набору (за  допомогою друку в один прогін, де одна літера – це нота з части-
ною нотного стану, що дозволяло набирати навіть багатоголосся музику), створену  
в 1525 р. П. Отеном. Разом у 1528 році вони заснували в Парижі музичне видавництво, 
яке існувало до 1557 року і видавало у ті часи переважну більшість французької і фла-
мандської музики.
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епохи – «Вісімнадцять народних танців, забезпечених переробками 
і завитками» [443, с. 65].

Таким чином, світоглядні спрямування Відродження сприяли  
і розвитку інструментальних чинників музики, як чуттєво- дотичних 
(тілесних) звукових носіїв у вираженні «земних» рухово- моторних  
і мелодійно- ліричних показників та узагальнено-»неземних» музич-
них ідей; як антропологічно- конструктивно спрямованих, штучно 
зроблених знарядь; як сталих представників секуляризованого звуч-
ного простору; як індивідуально розташованого у виконавському 
музичному діалозі атрибуту (кожен грає на своєму інструменті сам) 
і навіть як своєрідного втілення ренесансного титанізму – у збіль-
шених звучних можливостях інструментального вираження (вклю-
чаючи багатоголосся, віртуозно- інструментальні, артикуляційно- 
динамічні прийоми) або конструктивно- звучних властивостях  
органу.

Але за умов помітних зсувів у музичному мисленні XV і особливо 
XVI століть («підготовка» гомофонії, певна індивідуалізація мело-
дики, кристалізація деяких музично- інструментальних жанрів), та-
кого фіксованого інсайтоподібного зламу традиції, як це станеться 
пізніше – у XVII столітті, не споглядається (це логічно в аспекті дії 
«немиттєвого інсайту», коли останній готується заздалегідь, а вра-
ховуючи складність «невидимих» музичних процесів, століття заз-
далегідь). Саме до XVII століття, забігаючи наперед у розгортанні 
нашої наукової концепції, відносимо найважливіший акт автономі-
зації музичного інструменталізму.

Музична ж культура ХV століття явно продовжує нарощувати 
конструктивно- технологічний, математично- поліфонічно струк-
турований потенціал музичного матеріалу, фіксуючи вищий поря-
док світобудови 362. Новим поштовхом тут стає нотопис, а особли-
во нотодрук (започаткований і патентований Оттавіано Петруччі 
1489 року в Венеції), коли структурна строгість композиції стала 

362 Втім, остання теза, закріпившись за музикою ще за часів античності, діє і по сьо-
годення. Недаремно І. Стравінський і у ХХ столітті проголосив його життєздатність: 
«Феномен музики даний нам єдино для того, щоб внести порядок до усього існуючого» 
[771, с. 99]. Змінюються лише норми і закони упорядкованого структурування музичного 
матеріалу (навіть за умов сучасного втілення «відсутності порядку»).
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геометрично зримою і отримала можливість широкого поширення, 
фіксуючи не тільки авторське право, а й виконавську свободу не-
обов’язкового запам’ятовування і зримо- конструктивного оформ-
лення. Але ці нові «щаблі свободи» були орієнтовані на удоско-
налення поліфонічних законів попередньої доби (першу лінію тут 
знову посідають релігійні жанри, передусім, меса, струнку музично- 
циклічну цілісність якої з «оживленням» народною мелодикою  
у XV столітті оформив Гійом Дюфаї) і не порушували принципово 
середньовічної структурної парадигми, що сприяло розквіту, зо-
крема, впливової нідерландської поліфонічної школи, використан-
ню поліфонії в мистецтві трубадурів та у нових, інструментальних 
формах (ричеркарах, канцонах, прелюдіях), привівши, нарешті, до 
барокової інструментальної фуги. В. Богомолов в цьому аспекті 
вказує не просто на розквіт ренесансної структурованої поліфо-
нії, а на певний пік «милування структурою» в цілому, переважан-
ня «цінності композиційної досконалості над іншими моментами»  
[87, с. 137], наводячи у підтвердження низку «структурних завдань  
і головоломок» в нотах нідерландських поліфонічних творів 363.  
П. Ківі також оцінює цей етап «культу структури» як період «чистої 
музики» 364 (у сенсі важливості музичного структурування як тако-
го, а не тільки вербального тексту), диференціюючи в музиці Від-
родження art (мистецтво) і craft (ремесло) 365 [там само]. До того ж 
«милування структурою», з одного боку, висуваючи на перший план 
(і  вирішуючи) проблеми музичної специфіки контрапункту, скла-
дання цілого, з іншого – провокувало втрату у важкому словесно- 
музичному творі (наприклад, в мотетах з поєднанням різних тек-
стів, часом на різних мовах) цілісної дискурсивної свідомості.  
Усвідомлення ж специфічно музичного смислу багатоголосся (ціло-
го) ставало менш утрудненим поза сприйняття вербальних значень 

363 Наприклад, в месі Жоскена Депре «Missa La Sol Fa Re Mi», назва якої, використову-
ючи буквально вказану послідовність тонів обраного cantus firmus, є в той же час склада-
ми поширеної фрази невідомого аристократа «Lascia fare mi» («не заважай мені»), якою 
той без належної уваги відсилав своїх прохачів; композитор же таким чином глузував над 
несумлінним аристократом.

364 До майбутньої концепції «чистої» або «абсолютної» музики це не має відношення, 
хоча і тут мова йде про певну незалежність від тексту, тобто про чисто музичні засоби.

365 Нагадаємо, для середньовічної музичної парадигми цінним вважалося саме ремесло.
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у їх нашаруванні (у різних голосах, з колоруванням, з різними тек-
стами). Таким чином, складна структуризація і текстуальна варіа-
бельність поліфонічного словесно- музичного твору самі підспудно 
роблять вербальний текст вторинним по відношенню до музичних 
ознак, з одного боку, емансипуючи поліфонію як музичну структу-
ру, з іншого – дозволяючи легко замінювати співочі голоси на ін-

струментальні. У такому аспекті легше пояснити і використання 
у якості cantus firmus для церковних мес відомих народних мелодій 
(пісень, апробованих у попередніх століттях в цілісних музично- 
поетичних творах), текст яких міг бути занадто вільним, несуміс-
ним з релігійними настановами. Але такі факти тільки підтверджу-
ють укорінення і розвиток у XV–XVI століттях чисто музичного 
структурування (не пов’язаного з вербальним текстом оригіналу,  
а «штучно» доданого до нового, релігійного тексту) як специфічного 

вже музично- мовного засобу і як логічної, таким чином, передумо-

ви для заміни хорових голосів на інструментальні аж до повного 

інструментування партитури на органі або в інструментально-

му ансамблі. Втім, складне структурування стає ключовою пробле-
мою, більшою мірою, великих форм, зокрема меси 366, де необхід-
но вирішувати питання формоутворення масштабної композиції, 
музичного розвитку в її рамках 367. Але формотворення і складне 
структурування, будучи формально- матеріалізованими засобами, 
виявляло й необхідний інший бік музичної творчості – ідеаційний: 
відбувалася зміна у ставленні до образного змісту великого твору 368.  

366 Хоча великі і малі музичні форми Відродження належать одному художньому сві-
тові і впливають одна на одну.

367 Загальна духовно- наукова спрямованість художнього контенту Ренесансу з ви-
віреною точністю у розгортанні грандіозних композицій (відкриття Філіппо Брунеллескі 
перспективи та усталена анатомічна пропорційність людського тіла у живопису, строгі 
математичні принципи прекрасного в архітектурі Леоне Баттіста Альберті та інше) спо-
нукала і музикантів шукати подібної чіткої, систематизованої структуризації форми. 
Великі (духовно- церковні, передусім) задуми вимагали великих форм на основі власних, 
музичних «розрахунків» та методів розгортання (Т. Ліванова назвала їх «продовженням 
музичного висловлювання» [450, с. 138]).

368 Цей процес музичного руху від простого до складного яскраво демонструє твор-
чість Дюфаї. Його поліфонічні пісні «на зразках», мотети і нарешті меси втілюють «ніби 
різні ступені труднощів у вирішенні проблеми тематизму, його розвитку, а також фор-
моутворення в цілому» [450, с. 138], досить активно задіюючи інструментальні звучання.
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Малі ж форми (вокальні та інструментальні), зокрема, пісні, «пі-
сенні мотети» (Т. Ліванова [450, с. 141]), нові інструментальні жан-
ри – сприяють виділенню верхнього (частіше) голосу та відпо-
відному розвитку мелодійного начала (це  яскраво представлене, 
наприклад, у мотетах Г. Дюфаї, у якого ця проблема позначилася  
як центральна).

Ренесансне музичне структурування демонструє поступо-
вий «прояв» нового ідеалу цілісності (у  строгому стилі), який ро-
зуміється як просторово- реєстрова (непласка, об’ємна) повнота  
і замкнутість. Відповідно середньовічний «тоталітарно»-ієрархіч-
ний принцип співвідношення голосів (все підкорюється tenor’у) вже 
з середини XV ст. замінюється просторовим (bassus, altus, superius 
або sopranus – низький, високий, верхній). Притаманні мистецтву 
Ренесансу у цілому просторові категорії задають вектор розумін-
ня усієї наступної європейської музики з тенденцією посилення 
впливу на музичне мислення аж до сьогодення. Музичний інстру-

менталізм у цьому розумінні конкретизує і заохочує просторові 

параметри мислення «під пальцями», як і реформа нотації Гвідо 

Аретинського, яка відкрила шлях до апогею просторових катего-

рій музично- поліфонічного мислення з можливістю перегрупуван-

ня усього музичного твору в цілому – виділення одного з голосів 
не за формальним статусом утримання цілісності (tenor або саntus 
firmus), а за критеріями просторових висоти та глибини («близь-
кості») одного з голосів; утворення груп голосів, які об’єднуються 
у «вертикаль» на противагу мелодійній «горизонталі» з тяжінням  
до «нової ладовості».

Більш вільні (і  інструментально активні) світська і фольклорна 
сфери також підкорюються структуруванню, якого в музиці прин-
ципово неможливо уникнути, оскільки воно є важливим засобом 
розгортання музичного хронотопу. Але у цих сферах (при функ-
ціонуванні поліфонії) ключовою формою виступає варіантність 
(все більш притаманна і церковним жанрам), яка наслідується від 
Середньовіччя, але стає все більш системною (надалі, набувши 
нового досвіду у мажоро- мінорних умовах, варіантність сягає зго-
дом кількох піків – у добу романтизму і потім у ХХ–ХХІ століттях,  
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в яких «комбінаторика конструктивістського типу стає взагалі са-
мостійною системою» [161, с. 10–12] на новому «витку спіралі» у по-
рівнянні з ренесансним «культом структури»). І якщо у добу Відро-
дження на цьому фоні виокремлюються перші інструментальні жан-
ри, то у ХХ–ХХІ століттях саме інструментальна музика стає най-
більш придатною, яскравою і улюбленою сферою втілення різнома-
нітних технік сучасної композиції та «структурно- комбінаторного 
мислення».

Стосовно  XV–XVI століть, можна констатувати, що «принцип 
varietas» (різноманітність) тут виступає специфічною рисою тема-

тичного розвитку: переважна остинатність середньовічного му-
зичного мислення змінюється на втілення ідеї поступального руху- 
розвитку (де  інструментальні засоби набувають все більшої ваги). 
Цей провідний мистецький принцип нової епохи вимагає розви-
неної системи прийомів і техніки, у якій удосконалені до того часу, 
широко апробовані і різноманітні музичні інструменти стають важ-
ливим засобом у руках створювачів музики – зі співом і без нього, 
з можливістю мобільної виконавської авторської реалізації багато-
голосся (поліфонічного та народжуваного гомофонного), сольної 
на клавішних або у невеликому (на відміну від хорової капели) ін-
струментальному ансамблі; не тільки без динамічних і структурно- 
комбінаторних втрат, а часто з «посиленими» можливостями. Но-
вий виконавсько- імпровізаційний принцип розвинутої варіатив-
ності Ренесансу починає виявляти себе на різних рівнях стилістики 
музичного твору – від мелодійно- тематичного (варіантність моти-
вів, фраз, тем та більших структур засобами колорування, оспіву-
вання інтонаційних опор, транспонування, міграції, сегментування; 
мотивна розробка тематичних сегментів; авторські каденції напри-
кінці фраз та мелодійні вставки у серединні розділи текстової фрази 
тощо), метро- ритмічного (не просто переритмізація теми, а ланцюг 
безперервних варіантів; числовий принцип метричного збільшен-
ня/зменшення), композиційного (варіантна повторність розді-
лів форми, мотивне виокремлення, наскрізне імітаційне письмо  
ХVІ століття з функціональною рівністю голосів – усе це сприяє ін-
тонаційній єдності голосів і цілого), жанрового (наприклад, пародії, 
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коли один жанр стає основою іншого або використання однієї теми 
в мотеті, месі, мадригалі, інструментальних жанрах тощо) до стильо-
вого (як авторської манери письма і як стильового маркеру епохи  
в цілому) і, навіть, естетичного (оновлена повторність як твор-
чий метод; широкоохоплюваність- різнобічність творчо- наукових 
устремлінь ренесансних митців, як і різних варіантних боків ство-
рених ними композицій) [785, с.  14–17]. Можна сказати, що ва-

ріантність стає не тільки технологічним музичним засобом,  

а й важливою рисою мислительної парадигми (в цілому і, зокрема, 
музичної), «пронизує весь Всесвіт епохи Відродження», бо, за сло-
вами Тинкториса, «varietas – є річ, яка доставляє найбільшу приєм-
ність» [785, с. 17], тобто набуває художньо- естетичних рис.

Ключовий художній принцип Відродження – varietas – через ме-
лодійне колорування і ритмічні перетворення спрямовує тему на 
«організацію самої себе», повідомляючи таку якість всій композиції 
у цілому. Колорування стає вельми різноманітним за масштабами та 
прийомами (від одного до декількох звуків, слідом за якими йдуть 
опорні тони оригіналу, до привнесення послідовності звуків, які 
сусідять з опорними тонами першоджерела, не порушуючи форму 
його викладення у цілому [785, с.  19]). Наприклад, первинна тема 
мотету Дж. Данстейбла «Ave Reglna ceiorum» з відомого антифону 
отримує не властиві першоджерелові риси гнучкості й вишукано-
сті, коли опорні тони оригіналу залучаються до загального потоку 
мелосу, демонструючи надзвичайну (інструментальну) віртуозність. 
В результаті поліфонічна форма розгортається подібно до ланцю-
гу варіацій на одну тему, де прийомами тематизації багатоголосся 
виступають різного роду фактурні дубліровки, симультанна варі-
антність та імітаційно- секвентне письмо [там само]. Введення ба-
гатоголосного комплексу супроводжується рясною мотивною роз-
робкою провідних тематичних сегментів у творах О. Лассо («Je aula 
desheritee», «lo son ferito», «Veni la hor-•tum meum»), Палестрини 
(«Dies sanotifloatus», «Testiva 1 colli», «Sine nominee») та ін.

Імпровізаційна природа ренесансної варіативності, звичайно, 
доступна (досвідченим, навченим майстрам) і органічна вокаль-
ному (вже менше – хоровому) втіленню, набуває більшої свобо-



289

Розділ 2. 

Історичні передумови музично-інструментального мистецтва: від звуку до інструменталізму

ди, віртуозності, блиску, технічних можливостей в інструмен-

тальному виявленні. До того ж в імпровізації (створенні музики) 
на багатоголосних інструментах (органі, клавірах, менше – лютні)  
і у нечисленних інструментальних ансамблях (у  порівнянні з дуб-
льованими партіями хору) має місце виконавсько- композиторсько-
»диригентська» (мисленнєво- слухова і кінетична) централізація 

мислення і виконання, коли в єдиному особистому (і особистісно-
му) мислительно- звуковому розгортанні відбувається розвиток 
варіантних деталей і завершеність- замкненість цілого. Втім, необ-
хідно пам’ятати, що остаточно ця централізація, як і кристалізація 
позавербального інструментального вираження, відбудеться тільки 
у наступну добу (як остаточна індивідуалізація, «квітуче» розкриття 
особистості у музично- мовних засобах – тільки у романтизмі). Ре-
несансні ж художні форми- варіанти являють собою комплекс змо-
дельованих в образах реальної дійсності ідей божественного розуму 
і породжених від нього. Митці (музиканти) їх тільки наслідують, пе-
ретворюючи в рамках існуючих структурних та інтонаційних кано-
нів, з метою виявити Божественну мудрість і її проекцію на земні 
форми краси (у тому числі, людської, почуттєвої). Отже почуттєві 
реалії (зокрема, й музичні) ніби вбудовуються митцями до «готових 
і традиційних образних форм художньої переробки дійсності, від-
критих і накопичених багатьма поколіннями попередників. В умовах 
такої багатошарової типізації авторське/особистісне реалізується  
у вигляді коментаря- трактування традиційних ідей і сюжетів. Осо-
бливості (варіативної – А.Ч.) інтерпретації першоджерел/художніх 
прообразів і дозволяють визначити індивідуальні ознаки стильової 
манери художника, а також національну і соціально- психологічну 
своєрідність його художньо- пізнавальної діяльності, яка наприкінці 
ренесансної епохи намічається досить ясно, що підтверджує нашу 
концепцію передінсайтової доби (для музичного інструменталізму, 
зокрема). Варіативність обробки сталого, знайомого матеріалу 

та нових, власних тем і виступала у якості особистої мистецької 

ініціативи як зручна (не занадто «відповідальна», без кардинальних 
«симфонічних» перетворень) перехідна модель від неусвідомленої 
колективності відтворення середньовічних релігійно- фантастичної, 
молитовно- аскетичної та народно- карнавальної форм, де художні 
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прийоми ще не усвідомлюються в їх естетичному статусі, – до за-
воювання «стихійно- земного», «стихійно- особистого і артистично- 
суб’єктивного індивідуалізму» (О. Лосєв [479, с.  397]), початкової 
авторської самосвідомості, де прийоми та принципи художнього 
узагальнення- структурування все більш усвідомлюються як інди-
відуальний (композиторський і виконавський, або у поєднанні цих 
якостей, творчий акт). Музичний інструменталізм (враховуючи рі-
вень удосконалення інструментарію та виконавської майстерності), 
у порівнянні з вокалом 369, надає певних об’єктивних переваг у по-
ширенні і розвитку варіативного методу «сольністю» спілкування 
з інструментом, яка відрізняється можливостями «незалежної від 
інших» імпровізації і багатоголосною (крім духових) фактурою; 
кристалізованих кількома століттями віртуозних навичок («під 
пальцями»); опредметненою наочністю артистичного подання.

Особливо рельєфно риси варіативності виявляються у фоль-
клорі і світському мистецтві 370 (з  традиційною активністю інстру-
ментів), що обумовлене іманентно- природною «нескінченністю 
низки імпровізацій» (Є. Гіппіус [532, с.  160]) першого і вказаною 
вище тенденцією до індивідуалізації другого. Фольклорний (або 
будь-який – усної традиції) музично- інструментальний твір за сво-
єю природою не може бути єдиним, назавжди відкристалізованим 
текстом. Він існує як «якась образно- стильова ідея», що припускає 
і, навіть, провокує «варіантність тлумачення, множинність шля-
хів прочитання… в безлічі творчо- виконавських актів мистецтва»  
[532, с. 160]. Тож, варіантність «зумовлена природою традиційно-

го інструменталізму, відображає множинність шляхів і можливо-

стей структурних втілень певної образно- стильової ідеї, що ле-
жить в основі конкретного твору народної музики» [532, с. 162]. Пи-
семна форма світської (придворно- салонної) музики Відродження, 
фіксуючи авторську позицію, зумовлюється іншим, ніж у фольклорі, 
принципово індивідуальним показником, де варіантність розвитку 
музичного матеріалу демонструє особисту оригінальність, яскра-

369 «Неймовірна», емоційно- віртуозна варіантність вокального стилю бель канто роз-
почне свій розвиток тільки у ХVІІ столітті, з оформленням гомофонного вокального сти-
лю і народженням італійської опери.

370 Не минаючи і церковну музику.
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вість вираження, професійну віртуозність (у широкому та вузькому 
значеннях), розраховані на запам’ятовуване емоційне враження на 
слухачів та колег- професіоналів.

Можливості варіювання примножує багатоголосся, яке актив-
но розвивається у добу Відродження. Це підтверджується взірцями 
творчості композиторів Нотр- Дамської школи, в музичному мисте-
цтві Ars nova, нідерландських органістів, вірджіналістів, лютнистів 
тощо. Починаючи ж з XVII століття, з розвитком «горизонтально- 
вертикально скоординованого мислення, виникають різноманітні 
типи системного комбінування елементів, що відносяться до різних 
виразових параметрів: мелодійних, гармонічних, тембральних, рит-
мічних, динамічних», коли «у численних варіаційних формах в епоху 
бароко яскраво розкривається структурна варіантність, притаман-
на комбінаториці. Але особливо чітко вона проявляється в сонатній 
формі класицистського типу» [161, с. 10] (саме тут відбудеться і «ін-
сайтовий» зсув, «стрибок» у розвитку музичного інструменталізму, 
який дозволить йому предстати повноцінною автономною якістю 
вже виокремленого музичного мистецтва з власними законами, за-
собами, принципами мислення і викладення).

Таким чином, наслідуваний від середньовіччя «культ структу-
ри» суттєво оновлюється ренесансною світоглядно- філософською 
тенденцією посилення ролі індивідуально- особистісного – чут-
тєвого – начала. При цьому ренесансний індивідуалізм утворив 
специфічну модель, яка втілювалася у синтезі неоплатоністичних  
і гуманістичних параметрів. Перший, пов’язаний з проголошени-
ми епохою античними ідеалами одночасної матеріально- тілесної 
та ідейно- духовної якості природного універсуму, «завжди рівному 
самому собі і Всесвіту» [160, с. 83], (що певним чином вписується 
й у нашу концепцію музичного інструменталізму, як носія дуаліс-
тичного ідеаційно- матеріалізованого принципу звучності в цілому 
та музично- інструментальної звучності), у Відродженні зливається 
з другим (гуманізмом), проекуючи середньовічну модель «люди-
ни за зразком і подобою Бога» на «нову» (ренесансну) людину, яка 
сама стає «центром Всесвіту, її художником і творцем, на зразок тієї 
абсолютної особистості, витвором якої вона себе усвідомлювала»  
[479, с.  94]; ніби втілює у собі усе людство, усі аспекти людського 
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життя, здатності «втілювати класичну ерудицію у безпосередню дію 
і життєві формули» [60, с. 40–41].

Така антропологічна світоглядна позиція природно приво-
дить до формування принципів універсалізації мистецького бут-
тя за горизонтальними і вертикальними показниками. Перший 
(горизонтальний) втілюється в універсальному, енциклопедич-
ному типі науково- художньої діяльності творчої особистості як 
уособлення взаємозв’язку між усіма аспектами людського життя  
і їх доступністю людині для перетворення (а на рівні музичного мис-
лення – в темброво- інструментальній, інструментально- вокальній 
універсалізації- взаємозамінності; в рівнозначній лінеарності інди-
відуальних поліфонічних голосів та, одночасно, формуванні про-
відного, індивідуально- мелодійного голосу з підлеглістю інших  
у народжуваній гомофонії; нарешті, в сольно- інструментальному – 
особисто- одноосібному звуковираженні на інструменті), що логіч-
но приводить до другого показника (вертикального) – усвідомлен-
ня причетності особистості до «всезагальних» часових параметрів 
(минулого, теперішнього, майбутнього). «Внаслідок духу організації 
і ділового ритму ренесансного міста, час стає конкретним надбан-
ням індивіда», «моїм часом» [226, с. 71], спресованим у подоланні 
часової віддаленості в «єдиний, такий, що важко розрізнюється, об-
раз всіх трьох часових шарів» 371 [226, с. 73] (може, звідси й «філо-
софія» народжуваних імпровізаційних інструментально- моторних 
структур фантазії і токати, адже «емоційним еквівалентом» гуманіс-
тичної «думки про час» С. Уланова вслід за В. Кузнєцовим називає 
«тріумф миті»; звідси й нескінченна лінеарність поліфонії). Звідси  
й посилення індивідуально- чуттєвого фактору, звичайно у специ-
фічній ренесансній манері «стихійного самовираження людини  
в її споконвічній природі, мислячої і діючої артистично і розумію-

371 Недаремно від ренесансних часів прослідковується й усвідомлення диференціації 
культурно- історичних діб «від минулого від сьогодення» зі спробою «розгорнути це ми-
нуле в чіткій часовій перспективі, розчленувавши його на періоди: античність, середньо-
віччя, наш час (тобто, Відродження – А. Ч.)» [226, с. 69]. Тепер, на відміну від омріяної ан-
тичності, вже не Космос, а людина визначає собою «синтез розташованих у низці століть 
культур. Цей синтез даний їй від Бога і в ньому здійснюється божественна причетність 
людини до усього світового буття. Людям слід тільки зрозуміти і розшифрувати всю цю 
божественну мудрість» [60, с. 171].
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чої навколишню дійсність не субстанціонально (чого вона повин-
на боятися), але самотяжінно- споглядально, чим вона могла тіль-
ки насолоджуватися і чому могла тільки майстерно наслідувати»  
[479, с. 609].

Ренесансна чуттєвість, вперше голосно заявивши про себе, 
звичайно, буде значно модернізуватися – ускладнюватися- 
поглиблюватися, інтелектуалізуватися- психологізуватися відпо-
відно до світоглядних настанов наступних епох – романтизму, мо-
дернізму, постмодернізму тощо. Але з урахуванням мистецького 
накопичувально- розгортального принципу «відсутності заперечен-
ня» саме ствердження вектору індивідуально- особистісного нача-

ла має історичне значення для розгортання музичної культури, 

зокрема, інструментальної. Підсумовані крізь призму гуманістич-
ного світовідчуття, життєвого (світського) суб’єктивізму, матеріа-
лізованої чуттєвості, античні і середньовічні ідеї, доктрини, прак-
тичні і звучно- мисленнєві музично- виконавські надбання (у  тому 
числі – інструментальні) набувають олюднення, живого відчуття 
особистісного «людського сходження до вищого світу, наповнену 
божественними енергіями природу і ідеальний світ як живу і в люд-
ському настрої цілком досяжну красу» [479, с. 105]. Це відбивається 
не тільки на рівні ідей, а й у матеріалізовано- чутній сфері музично- 
мовних засобів, зокрема, специфічних, безпосередньо чуттєвих, 
які можуть «працювати» як у зв’язку зі словом, так і поза нього,  
в інструментальному вираженні, у одноосібному (один виконавець – 
один інструмент) пошуку їх, може, ще не цілком «на інструментах», 
але за беззаперечною їх допомогою. На думку В. Конен, «починаючи 
з пізнього середньовіччя прогрес музичного мистецтва залишався 
невіддільним від авторської індивідуальності» [400, с. 25].

Тож важливою проблемою ренесансних музично- мовних нова-
цій постає втілення вже певної музичної образності через розвиток 

мелодійного начала, формування уваги до тематизму (в розвину-
тому вигляді ці параметри предстануть у наступну історичну добу). 
Втім, ця проблема також отримала у Відродженні нелінійний ха-
рактер. Адже необхідно зазначити, що індивідуальність, особистіс-
ні виявлення як такі ще не постають творчою метою ренесансних  
митців – тільки у другій половині XVI століття можна говорити про 
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«прояв конкретного стилю автора, який творив в рамках єдиної 
традиції» [399]; музичні теми часто є стійкими тексто- музичними 
формулами (зокрема, перекладеними з голосової партії на інстру-
менти), які вже у добу бароко стануть відомими як риторичні фігу-
ри. Попри укоріненість неособистого характеру образності і тема-
тизму в музиці найбільших поліфоністів XV і XVI століть (пов’язану 
з «готичними» традиціями середньовіччя, церковно- професійними 
або придворно- капельними умовами функціонування їх мистецтва) 
в італійських гуманістичних колах підспудно відбувалася ліризація- 
драматизація, зокрема мотетів і мадригалів (а  на перспективу  
ХVІІ століття – нового жанру «драми на музику» – ранньої опери). 
Вказане особистісне начало виявлялося в ренесансній музиці точ-
ково, його можна впевнено зафіксувати у Ф. Ландіні (з його різно-
манітністю мелодики – від простого наслідування тексту до фіори-
турної драматизації, інтонаційних «зітхань», експресивних синкоп 
на мелодійних вершинах; з розвинутою басовою партією – які мо-
жуть замінятися інструментами; з виявленням більше виразових, 
ніж математично конструйованих аспектів поліфонічних голосів)  
і деяких інших флорентійських музикантів XIV століття; у франко- 
фламандця і фундатора нідерландської школи Г. Дюфаї (з його кон-
центрацією ясної, частіше однопланової, без контрастів, характер-
ної образності, втіленої у виразній мелодії, з різними варіантами 
співвідношення голосів в залежності від задуму, стислістю форми, 
зокрема, у т. з. «пісенних мотетах» 372, але певним чином і у великій 

372 В цілому, на думку Т. Ліванової, мотет у Дюфаї знаходиться у серединному поло-
женні між піснею та месою і простягається у своїй структурній та образній різноманітно-
сті від великого поліфонічного твору, часто на 2–3 різні тексти – до камерно- вокального, 
з виділенням мелодійного верхнього голосу; від особистісної лірики – до урочистості, 
святковості; з безперечною присутністю інструментів як замінників голосів [450, с. 140]. 
«Пісенний мотет» (з явним впливом італійського співу), на відміну від власне поліфоніч-
ного мотету, передбачає мелодійність пануючого верхнього голосу з рисами патетичної 
імпровізаційності і більш «скромну» підтримку інших партій (які можуть бути і без тек-
стів, що вказує на їх інструментальне виконання); розгортання форми з кількох «строф», 
часто з інструментальними інтерлюдіями, вступом і заключенням до значного обсягу 
(вдвічі- втричі більше за обсяг пісні). «Пісенні мотети», завдяки виразній силі мелодії, 
менш строгі і більш насичені яскравою образністю (лірика, піднесена патетика, навіть 
певна експресія), накреслюють один з (нелінійних) шляхів розвитку від пісні до великої 
форми, труднощі утворення якої залежали від словесного тексту (різними мовами), ко-
трий членувався рядками (на відміну від пісні, без повторень) або їх групами у невеликі 
музичні розділи з інструментальними інтермедіями.
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формі меси 373) та англійця Джона Данстейбла 374 (з багатою, свіжою, 
патетичною мелодикою, часто з великим діапазоном до нони; яскра-
вою повнотою гармонії з терцієво- секстовими структурами; лег-
кою вокально- інструментальною замінністю голосів) у XV столітті;  
далі – у італійських мадригалістів кінця XVI століття (з  гнучкою, 
індивідуально експресивною, монологічно театралізованою, хро-
матизованою мелодикою провідного голосу поліфонії Ніколо  
Віченті 375, Карло Джезуальдо ді Веноза 376, Лука Маренціо 377, Андреа  
і Джованні Габріелі 378, Джуліо Каччіні, Лудзаско Лудзаскі, і, можли-
во, Клаудіо Монтеверді 379) [450, с. 140–141].

373 Де формотворення у розвитку великої композиції, звичайно, переважає над образ-
ністю. Втім, Дюфаї створює, наприклад, месу на основі власної однойменної триголосної 
балади «Se la face ay pale» («Бліде обличчя»), структурувавши мелодійну «автоцитату» 
у складній системі зв’язків монументальної композиції [450, с. 140] (популярні світські 
мелодії поступово все більш будуть проникати до меси – таким чином середньовічний 
принцип «обов’язковості взірця», заперечуючи сам себе, став зручним способом пору-
шення власного канону). Але в цілому музична образність меси, у порівнянні з мотетами, 
піснями та іншими малими (світськими) формами, не могла не бути позаособистісно ви-
триманою, орієнтованою «на взірець», а отже, позбавленою авторського начала (аж до 
великого Й. С. Баха).

374 Саме Данстейбла Й. Тинкторис вважав джерелом нового мистецтва Відродження.
375 Ніколо Вічентіно (1511–1576) у пошуках мелодійної індивідуалізації через відро-

дження забороненого у середньовіччі античного енармону та мікроінтерваліки навіть 
спроектував для своєї мікротонової музики спеціальні клавішні інструменти – аркічемба-
ло і аркіорган (1561) – які дозволяли видобувати мікроінтервали (в основі настроювання 
інструментів був покладений один з різновидів середньотонової темперації).

376 До наших днів, крім численних мадригалів, зберігся також рукопис чотириголосної 
«Гальярдо для гри на віолі» (1600) цього талановитого, зухвалого, гостро-суб’єктивно-
го, з рисами дисгармонії світосприйняття (у народженні того трагічного гуманізму, що 
викрив нездійсненність висунутих ренесансних ідеалів і створив умови для виняткових 
явищ мистецтва), композитора. Т. Ліванова відзначає нарочите прагнення Джезуальдо 
до «несподіваної (гомофонної – А.Ч.) вертикалі, можливо навіть – за інструментом»  
[450, с. 222].

377 В урочистому спектаклі для весілля Фердінандо Медічі (разом з трьома іншими 
авторами) притаманна Маренціо драматична експресія, крім хорів, виявляється в масш-
табному інструментальному вираженні – у вступі (Sinfonia) до другої інтермедії і «зобра-
жальній симфонії» на відомий античний сюжет «Битва Аполлона з піфоном».

378 Якщо перший (старший) з них не виписував партії інструментів (явно їх вико-
ристовуючи), то молодший «широко і вільно використовує багато інструментів у своїх 
хорових творах», що біло «підготовлене у виконавській практиці до нього» [450, с. 266].

379 Ці три останніх композитори вже створювали мадригали для солюючого голосу  
з супроводом інструмента (інструментів) на тлі все більшої індивідуалізації і втілення 
суто особистих почуттів.
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Відчутна образність ренесансних пісень і мотетів вирішуєть-
ся через зростаючу цінність тематизму, його інтонаційно- 
образні властивості (наприклад, проста, на перший погляд, кан-
тилена верхнього голосу мотету Дюфаї «O beate Sebastiane» 380 –  
бл. 1430 – містить «дієсіси» 381 для створення ефектів «жорсткості» 
і «болісності», а їх значки у нотах, імовірно, відсилають до стріл, 
які пронизують тіло Святого Себастіана). Зародження і поступове 
зростання значущості музичного тематизму у XV–XVI століттях 
(цей процес «розгорнеться і оформиться остаточно у наступну добу, 
бароко, сформувавши на найближчі кілька століть тематичний тип 
музичного мислення 382) вбирає найважливіші світоглядні характе-
ристики своєї епохи – поступове виявлення особистісного начала  
і «культ структури», зокрема, з формуванням специфічно музичних 
форм 383, у тому числі – інструментальних, звільнених від спільного 
з літературно- театральним видом засобу – слова. Отже ренесан-
сний музичний тематизм є поліфункціональним, що обумовлене 
особливим характером фігуро- фонових відносин як диференціації 
за типом «рельєф – фон», «головне – неголовне», «основне – по-
бічне» (так само орієнтовані і ренесансні живопис з опрацюванням 
перспективи, і література). Така опозиція свідчить про «принципо-

380 Текст мотету представляє молитву святому Себастіяну, який від середньовіччя 
вважався захисником італійців від чуми. З 1428 року Дюфаї працював у папській капелі 
Риму, який приблизно того часу потерпів від чумної епідемії [584].

381 Знаки підвищення звуку на дуже невеликий інтервал – далекі попередники сучас-
них дієзів.

382 Сьогодні, у ХХІ столітті, складений в результаті радикальних змін у галузях музич-
ної мови і технік композиції ХХ століття антагонізм між «тематичним» і «нетематичним» 
(«атематичним») типами музики фактично знімається, вони, скоріше, фіксують парадиг-
мальні зміни у самому явищі музичного тематизму. Перефразуючи думку Ю. Холопова 
щодо сучасної «атональності», можна стверджувати, що «атематизм» ХХ–ХХІ століть 
«походить від нечуття… (нових тематичних явищ – А. Ч.) і являє собою свого роду спо-
сіб відмахнутися від необхідності визначити те, що є, обмежившись констатацією того, 
чого немає» [836, с. 515–516]. Тобто, явище мислительного порядку, яке народжувалося у 
ренесансні часи (зокрема, й за участю музичних інструментів) і спричинило (поряд з дея-
кими іншими інтенціями) парадигмальні зміни, має наскрізний (вертикальний) характер 
розвитку, продовжуючи впливати на музичні процеси.

383 У роботах Ю. Тюліна, В. Способина, В. Цуккерман, Л. Мазеля, А. Буцького,  
А. Смірнової в якості найважливіших параметрів визначення тематизму висуваються: ін-
дивідуалізованість, структурна оформленість та роль в процесі розвитку музичної форми 
[740, с. 80].
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во інший характер тематичної роботи у добу Ренесансу» [785, с. 14]  
у порівнянні з Середньовіччям. Щодо музики епохи Відроджен-
ня у музикознавстві звичайно використовується поняття «розо-
середжений тематизм» (також «нецентралізований» тематизм  
у В. Бобровського [82], «децентралізований тематизм» у В. Холо-
пової [851, с.  226], «розосереджений, розпорошений тематизм»  
у А. Юсфіна [957]) – на протиставлення подальшого «централізо-
ваного» (або «концентрованого») тематизму XVIII–XIX століть  
(В. Бобровський, В. Валькова В. Задерацький, В. Медушевський). 
Перший 384 з них, своєрідний «сакральний універсум» за В. Валь-
ковою [125], відрізняється від другого відсутністю обов’язкового 
інтонаційного контрасту між експозиційним викладом і розвит-
ком, між індивідуальним і типовим, між рельєфом та фоном 385; на-
томість характеризується наявністю постійно виникаючих нових 
тематичних імпульсів, які складають свою систему розвитку і які 
можуть бути буквально «підказані» на інструменті, легко утворю-
ватися «під пальцями», не залежачи від словесно- текстових скла-
дів, розміру, структури (багато в чому спираючись на апробовану 
ще у середньовіччі практику інструментально- танцювального ва-
ріювання). На думку В. Задерацького, такий розосереджений тема-
тизм об’єднує структурно оформлені («конструктивно- провідні») 
і тематично розпорошені («інтонаційно- провідні») імпульси 
[294], що в інструментальному вираженні набуває конкретики  

384 Ренесансний тип, який актуалізувався в найновіших умовах сучасності.
385 Ю. Євдокимова вказує на два різновиди поліфонії строгого стилю – мелосну  

і комплементарно- контрапунктичнy. У першій вихідним началом багатоголосся є «ме-
лодія, цілісна, виразна, художньо завершена» (з  такими методами розвитку, як зміна 
контрапунктів, колорування, «симультанне варіювання», варіантність в найширшому 
сенсі; при цьому первинна мелодія нічим не відрізняється за характером від інших го-
лосів); у другій – «коротка мелодійна теза, яка сама по собі не претендує на виразність»  
[276, с. 274]. Мелосний тип поліфонії спирався на техніку саntus firmus – «стрижень», до 
якого дописувались всі інші голоси. У процесі розвитку техніки саntus firmus відбува-
ється виокремлення типізованих мелодійних структур (формул) з літургійного мотиву  
і обробка їх різними поліфонічними прийомами (імітації, канони, канонічні секвенції, не-
скінченні канони, а також всі варіанти їх поєднання з остинато), що привело до створен-
ня нового, комплементарно- контрапунктичного типу поліфонії. Виокремлені мелодійні 
формули наслідували за текстом певні християнські символи- смисли, дякі (вже у чисто 
музично- мелодійному втіленні почали складатися в систему, яка у XVII столітті в якості 
теорії афектів сформується у вчення про музично- риторичні фігури.



298

Черноіваненко А. Д.
Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології

візуально- просторово-слухового сприйняття і моторно- дотикового 
відчуття. У Середньовіччі та Відродженні (під час формування яви-
ща) виникли й поняття, які передували поняттю і явищу «теми» 386.

При цьому відносна стабілізація інструментальних темброво- 
виконавських складів, поширення лютні у ХІІІ столітті і поява 
клавірів у другій половині ХІV століття сприяли пошуку специ-

фіки інструментального тематизму, артикуляційно- динамічні, 
фактурно- мелодійні, стилістичні особливості якого вже прямо за-
лежали від прийомів звуковидобування і органологічних власти-
востей інструментів, що також накладалося на дві потужні тенден-
ції Відродження – «до упорядкування і писемної фіксації всіх видів 
імпровізаційної техніки» [705, с. 55]. Так, на одноголосних духових 
це різноманітне колорування в інтонаційно- інтервальних градаці-
ях секунди- терції, з великою кількістю дрібних тривалостей різних 
метро- ритмічних формул (квартолі, тріолі, мішані; трелі та орнамен-
тика; синкоповані звучання й «зависання» на довгих тонах). Лютне-
ва, органна, клавірна органологія природно налаштовує до багато-
голосся різних видів, зокрема, формування гомофонних структур  
з одночасним виконанням на сольному інструменті мелодії та акор-
дового або специфічного фігуративного супроводу (на тому ж бага-
тоголосному інструменті або в ансамблевому звучанні). Створення 
(імпровізаційного характеру) і опрацювання (закріплення, удоско-
налення) специфічних форм і прийомів вираження (органічних на 
площині грифу, клавіатури; у дихально-м’язовому амбушурному 
звуковидобуванні; «під пальцями» або «з подоланням матеріалу»; 
демонстративно віртуозно у вузькому і широкому значеннях), зміс-
товних параметрів (від танцювальності до лірики, від побутовості 

386 Вперше поняття «тема» з’являється у теорії музики не раніше 1547 року [785, с. 7]. 
Спочатку це cantus або cantilena («наспів», «мелодія», «спів», «музика», «музичний твір», 
але перш за все, це одноголосний феномен – опозиція багатоголоссю, який яскравіше. 
рельєфніше виглядає за умов інструментального супроводу або, навпаки, на окремому 
інструменті); tenor (голос, в якому викладається наспів); у ХІІ столітті – cantus firmus (те-
матична основа композиції і cantus prias factus (техніка письма), які диференціювали по-
няття tenor; soggetto (з італ.– «тема, сюжет»), нарешті за доби Відродження з’являються 
– власне thema (феномен мелодійного порядку у Глареана), soggetto (sublectun, subject), 
passaggio (passage), punto (point), які трактувалися широко, поза структурно- смислової 
єдності (детальніше про це пише І. Тарасевич [785].
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до естетичного милування, від ігрових настроїв і картинності або 
наслідування до прагнення Краси і духовних цілей), композиційної 
логіки (з поступовим розвитком від простих до великих ускладне-
них структур), жанрової специфіки (з тенденцією до звільнення від 
слова) сольно- інструментального та інструментально- ансамблевого 
виконання, «поряд із соціальним середовищем виникнення і функ-
ціонування творів», сприяли «формуванню узагальнюючої фунда-
ментальної категорії жанру» [747, с.  9] камерної інструментальної 
ансамблевої музики, який постав однією з основоположних лабо-
раторій музичного мистецтва (передусім, чисто інструменталь-
ного), з вираженим (усвідомленим) естетичним спрямуванням,  
«…вільною функціонально- рольовою взаємозаміною учасни-
ків дії», з диференціюванням звучного простору «на виконавську  
й слухацьку зони», з «відтворенням глибинного змісту людської ек-
зистенції», з «спрямованістю у вищу духовну сферу, що обумовле-
но тривалим перебуванням у єдиних історичних та художніх умо-
вах з музикою сакральною», вираженою виконавською природою  
[640, с. 139, 387, 388].

Поліфонічна архітектоніка на такій посиленій тематичній вира-
зовості виступає вже не умоглядним конструюванням, а художньою 
мовою (яка втілює нові образні задуми); а виділення мелодії верх-
нього голосу з підкоренням йому інших прокладає шлях до гомофо-
нії з солюючою мелодією, яка на кілька століть стає ключовим засо-
бом виразовості й індивідуально- особистісних параметрів втілен-
ня. В такому народжуваному мелодійному полі інструменти стають 
просто незамінними (що фіксує музична практика Ренесансу – ін-
струменти дійсно звучать повсюдно): в акомпанементі голосу вони 
здатні вигідно відтінити і підтримати мелодію за допомогою абсо-
лютної іншотембральності, з перспективною можливістю створен-
ня власної драматургії у різноманітних темброво- фактурних втілен-
нях (що й буде згодом розвинуто в оперній партитурі) або протиста-
вити власну мелодійну лінію; в чистих інструментальних звучаннях 
у різноманітності артикуляційно- динамічних, темброво- фактурних, 
теситурних, віртуозних, сольних та ансамблево- оркестрових мож-
ливостей взагалі відкривалися нечувані грандіозні перспективи 
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(які ще не усвідомлювалися у такій якості, але виявлять себе від  
ХVІІ століття і сьогодні мають ще невикористані ресурси у створен-
ні нових музично- мовних та стильових прийомів). До речі, через два 
століття інструменти дуже швидко «навчаться» мистецтву мелодій-
ного співу (з урахуванням усіх його законів дихання, мікродинаміки 
та мікроартикуляції, емоційно- тематичного розгортання, співвідно-
шення дискретності/континуальності) у нового вокального стилю 
бельканто (наслідування голосовому звуковираженню не було не-
сподіваним або новим для інструментальної гри). А поки що, у добу 
Відродження, в умовах формування нової мисленнєвої парадигми, 
музичний інструменталізм поступово опрацьовував та накопи-

чував необхідний для відчутно близького «інсайту» арсенал но-

вих, чисто музичних засобів чуттєвого втілення – структурних, 

фактурних, образних – і не тільки «переплавлених» з вокально- 
вербальних жанрів (цей процес відбувався вже давно), а власних, 

інструментальних.
Знаменитий ренесансний письменник Бальдасар Кастільоне  

в книзі діалогів «Придворний» («Il Cortegiano», 1514–1528 рр.) – сво-
го роду енциклопедії ренесансного життя – стверджує: «Прекрасна 
музика … та, котру співають … під віолу, бо в музиці соло, мабуть, 
полягає принадність; гарна мелодія і манера гри (курсив наш – А.Ч.) 
помічаються і слухаються з набагато більшою увагою, бо вуха зайняті 
лише одним голосом… це надає стільки витонченості і сили вражен-
ня…, що просто дивно!» [цит. за 565, с. 523–524]. Автор тут не тільки 
вказує на естетичну цінність мелодійності, яка поступово формуєть-
ся у новому гомофонному мисленні, а й ставить її сольно- вокальне 
виконання на спільний значеннєвий щабель з «манерою гри», тоб-
то інструментальна гра (у функціональному і статусному підкорен-
ні) вже володіє певними оцінно- стильовими ознаками, принаймні,  
у виконавському і слухацькому аспектах. Очевидно (з підтексту на-
веденої цитати), що спів без віольного (у даному випадку) супрово-
ду не справив би такої «сили враження». Примітно й те, що увага 
автора, у порівнянні з античними й середньовічними трактатами, 
зсувається з «композиторсько»-технічних аспектів на афективно- 
чуттєвий бік впливу музики на слухача у живій практиці музикуван-
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ня. Книга Кастільоне, будучи одним з найзнаменитіших творів своєї 
епохи, який докладно відтворює ренесансні картини буття, настрої, 
звичаї, життєво- практичні й філософсько- світоглядні умови (хоча і 
не є музично- теоретичним трактатом), підспудно фіксує роль, необ-

хідність і усталену традиційність використання інструментарію 

в естетико- психологічній функції музики 387. Однак справедливим 
буде відзначити при цьому той факт, що епохальні світоглядно- 
естетичні устої поки що не дозволяли ані слухачу, ані виконавцю 
«занадто заглиблюватися в музику», достойним вважалося прихо-
вувати тут свій інтерес, щоб залишатися «емоційно вихованою лю-
диною», позбавленою «поверхневої, безпосередньої емоційності» 
[565, с. 523]. Така практика слухання «на піввуха», «вільного вклю-
чення у процес сприйняття та настільки ж спонтанного виключення 
з нього» [640, с. 139] (що залишалося нормою до кінця XVIII сто-
ліття), за умов неухильного руху до вказаної мелодійно- тематичної 
індивідуально- особистісної виразовості, також свідчить про статус 
перед- явища до того якісного «інсайтового» стрибка (у музичному 
мистецтві в цілому та головне – в автономізації музичного інстру-
менталізму), який відбудеться остаточно вже у наступну добу – ба-
роко. Адже в історико- культурній ситуації відсутності вимог «дов-
гого та замисленого слухання тривалої композиції», музика (як і її 
автори та виконавці 388 – з певним особистісним усвідомленням, ще 
далеким від романтичного) просто «не могла орієнтуватися на дра-
матургічність та концептуальність художнього цілого, вибудовую-
чи у відповідності до цього свої жанрові пріоритети… провідними 
мали стати такий спосіб музичного мислення та сформовані ним 
жанрові моделі, що допускали б дискретність сприйняття (не  гу-
блячи при цьому естетичної привабливості) та були б органічною 
частиною усталеного слухацького ритуалу. Найбільш відповідним 
для реалізації таких вимог виявився жанр сюїти 389 (та  сюїтність  

387 Ця властивість стане рівною мірою необхідною в народжуваних оперному та ін-
струментальних – камерному і симфонічному жанрах Нового часу.

388 Частіше, це одна й та сама особа, але не обов’язково.
389 Але інструментальна сюїта з характерними рисами самодостатності частин навіть 

при поверхневому слуханні та одночасної впізнаваності завдяки зв’язкам з природним 
середовищем існування були ще попереду, у наступній добі – бароко.
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як домінуючий художній принцип)» [640, с.  139]. А на шлях дра-

матургічності і концептуальності музичні інструменти і спів 

ставали вже разом, допомагаючи один одному, взаємовпливаючи, 

взаємонавчаючи, володіючи як власним полем специфічності («не-

перекладуваності» на інше втілення [880]), так і спільною сферою 

музичного творіння.

У ренесансному народженні мелодійно- тематичної виразово-
сті важливу роль відіграли гедоністична функція музики та зміна 
ладової парадигми. І якщо в античній традиції задоволення мало 
узагальнено- філософське пояснення, то наприкінці XV століття у 
«Визначнику музики» («Diffinitorium musicae», 1475) Іоанна Тинк-
ториса отримує нарешті матеріалізовано- звучно спрямоване визна-
чення: «Консонанс – це поєднання різних звуків, які приємно по-
єднуються для слуху» 390 [87, с. 141]. В. Богомолов пропонує умовно 
прийняти цей посил як «свого роду хронологічну точку, коли від-
булася остаточна легітимізація опису слухових уявлень, які при-
ємно чи неприємно звучать для сприймаючого їх індивіда» [там 
само, с. 142] (тут містяться відразу два важливих для нас параметри 
– чутно- звукова матеріалізація емоційного відчуття задоволення, 
яка може бути реалізованою і на інструменті, та спрямованість ін-
дивідуально адресованого впливу на конкретного слухача). Іспан-
ський теоретик музики і органіст Франсіско де Салінас (1513–1590), 
автор семи книг «Про музику», ускладнюючи естетичне відчуття, 
стверджує, що саме в музиці «задоволення поєднується з честю 
(honestas)» [565] і диференціює три її види. Перший, що звертається 
тільки до почуттів, включає різні природні звуки, які подобають-
ся «приємністю звучання» – звуки співу птахів, шум води, рослин  
і т. п. (це  не мистецтво, а, фактично, звучання оточуючого світу). 
Другий вид звертається тільки до розуму і має справу не зі звуками, 
а з числами – не чується, а тільки розуміється, трактується. До неї 
Салінас відносить традиційну середньовічну світову і людську му-

390 Тинкторис не першим так трактує консонанс, але у вказаному «Визначнику», як ен-
циклопедичному тлумачнику, він узагальнює усі попередні уявлення про терміни відпо-
відно до сучасних йому тенденцій. До речі, у цьому першому словнику музичних понять 
фігурують і статті про музичні інструменти з описом.
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зику, без «задоволення слуху». Третій вид – музика, яка звер тається 
і до почуттів, і до розуму одночасно – є реально звучна, вироблена 
людським голосом або інструментами музика. За допомогою по-
чуття людина отримує насолоду від музики (вокальної та інстру-
ментальної), а за допомогою розуму виносить їй оцінку (кажучи 
сучасною мовою – естетичну) і судження. Тому, на думку Салінаса, 
музика одночасно і доставляє нам насолоду (естетична, гедоністич-
на функції) і вчить нас (виховальна). Цю позицію буквально втілю-
вали у своїй виконавській практиці церковні органісти, починаючи 
з органно- інструментальних концертних виступів Я. П. Свелінка  
з XVI століття, які пов’язані не з храмовими містеріями (як вказує  
Є. Дуков [275, с. 150]), а з завданнями «доставити радість», утриму-
ючи духовну увагу прихожан до або між проповідями, щоб вони не 
вирушили в інші, «непотрібні місця» [30, с. 38]. Салінас фактично ви-
діляє діалектику розуму і почуття у сприйнятті музики, як гармонію 
розумної насолоди (адже Відродження у цілому відоме й перегином, 
розгулом пристрастей), що є дуже важливим для її ціннісного су-
дження. У відомого «титана» Відродження – теоретика, композито-
ра, співака, органіста і теолога – Джозеффо Царліно 391 (1517–1590) 
певним чином розвивається антично- середньовічна концепція гар-
монії сфер, трансформуючись під впливом світоглядних тенденцій 
епохи. Узагальнюючи і науково обґрунтовуючи норми музичної 
композиції і музичну практику, «до вершин якої відноситься твор-
чість Палестрини, Лассо, Жоскена Депре та інших майстрів строго-
го письма», а загалом і «підводячи підсумок цілої епохи в історії му-
зики – величезного середньовічно- ренесансного періоду завдовжки 
майже в десять століть» [843, с. 133], наближаючи свої наукові твори 
до більшої кількості читачів через написання італійською мовою 392, 
Царліно стверджує ідею співмірності об’єктивної гармонії світу  
і суб’єктивної душевної гармонії земної людини. Відчуття задово-
лення і радості і пов’язані з такою гармонією, бо сама «музика є ні-
чим іншим, як гармонією» (як і контрапункт) [цит. за 843, с. 140, 142].

391 Найвідоміший його трактат «Встановлення гармонії» (1558), два інших – «Докази 
гармонії» (1571) і «Музичні додавання» (1588).

392 Хоча латина залишається «офіційною» мовою музичної науки аж до ХVІІІ століття.
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На жаль, Царліно не помітив ані перспектив музичного інстру-
менталізму, ані народження у ньому власних, специфічних засобів 
виразовості. Як теолог та церковний композитор він впевнений у 
вербальній основі музики, виводячи її походження через схему 
«мовлення – поетичне мовлення – «омузикалене» мовлення – му-
зика», тим самим відсуваючи музичні інструменти та інструмен-
тальну музику (а у його час вже функціонують інструментальні жан-
ри ричеркара, канцони, фантазії, токати; розгортається мистецтво 
англійських верджиналістів, консортних жанрів та нідерландських 
органістів; музично- поетичні жанри не можуть обійтися без інстру-
ментів, які активно включаються й у церковне музикування західної 
традиції).

Однак Царліно зміг передбачити і навіть обгрунтувати цен-
тральний елемент наступної парадигми музичного мислення у су-
часний йому період розквіту високої поліфонії, який не тільки по-
значився на музичному інструменталізмі, а й перегукується з ви-
никненням та еволюцією музичного інструментарію різних епох. 
Сучасний Царліно світоглядний антропоцентризм виявляється  
в «антропоцентризмі» нової музичної гармонії 393, що втілюється  
в характеристиках harmonia allegra / mesta (весела / сумна гармонія), 
якими Царліно позначає етос мажорного і мінорного тризвуків 394. 

393 У XVI столітті терції і сексти, вже у статусі хай і недосконалих, але консонансів, 
поступово фіксуються у структурі гармонічного устою (ще у XV столітті таку функцію 
виконували квінти- кварти-октави). Нові тризвучні структури в музиці XVI століття – це 
радикальна зміна («інсайт») у гармонічному мисленні. Такий музично- мовний зсув, маю-
чи революційну музично- мисленнєву якість, для сучасного вуха представляється приєм-
нішим у порівнянні з антично- середньовічними «консонансами».

394 Звичайно, в музичній практиці XVI століття мажор і мінор не могли функціону-
вати у сучасному розумінні (Царліно і не використовує таких назв), ще повністю пану-
вала мелодійна у своїх витоках система 8 або 12 церковних ладів Глареана- Царліно, де 
гармонічна вертикаль носила результуючий характер (як  сума інтервалів, допущених 
правилами контрапункту). З точки зору математичної теорії Царліно, велика і мала 
терції рівноправні, а з гармонічної мінор менш гармонійний, менш природний, ніж ма-
жор (мабуть, тому усі мінорні твори сучасного йому і наступного століття закінчували-
ся у мажорі з метою дійти до вказаної Царліно досконалості). Природний стан мінору 
мав би відповідати натуральному звукоряду, який був відкритий тільки у XVIІ столітті  
Мерсенном. Цінність математично спрямованої теорії Царліно у тому, що, «користую-
чись запропонованим ним математичним методом пояснення життєво важливих верти-
калей для середньовічно- ренесансної музики, ми можемо і далі трактувати історію гар-
монії в даному напрямку» [843, с. 154], аж до сьогодення [863, с. 158].
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Останні, придбані музикою на новому, ренесансному етапі еволю-
ції ладогармонічної системи, дійсно сьогодні сприймаються у більш 
м’якій, «людяній» якості, ніж середньовічні кварто- квінтові інтона-
ційні структури. Ці процеси, сприяючи гомофонній вертикалізації, 
миттєво (і  пролонговано) позначилися на органології музичного 

інструментарію (кварто- секундо-терцієві і вихід на квінтові на-
строювання струн з можливістю зручного натискання на грифі та 
мелодійно- інтонаційного «підтягування» на ладу) і далі (через кіль-
ка століть, у ХІХ–ХХ виникли синтезовані, «готові» набірні мажорні 
та мінорні 395 акорди лівої клавіатури і терцієва право- клавіатурна 
схема баянів) розвивалися в опорі на інструментально- просторове, 

фактурно- аплікатурне орієнтування у виконавській практиці  

і у табулатурах. Беручи за основу «незмінну» квінту і вкладаючи 
всередину велику терцію (від нижнього або верхнього тону), Царліно 
використовує той принцип піфагорейського 396 октавно- квінтового 
строю (на  відміну від чистого октавно- квінто-терцієвого 397), що  

395 Наприкінці ХІХ століття у нових інструментах – гармоніках – з’явилися тризвучні 
(з пропущеною квінтою) домінантові і зменшені септакорди, що відповідало гармонічно-
му мисленню вже їх епохи.

396 Введення в музичну практику багатоголосних інструментів з фіксованою висо-
тою звуків, зокрема органу, змусило виконавців, теоретиків і інструментальних май-
стрів звернутися кількісного боку музичних систем.відомого під ім’ям «ладу Піфагора». 
Давньогрецьким вченим було відомо, що на монохорді звуки, отримані коливанням ча-
стин струни, утворюють з її основним тоном інтервали октави – 1/2 струни, квінти –  
2/3 струни і кварти – 3/4 струни. Ці інтервали, знайдені дослідним шляхом і отримали, за 
переказами, застосування при налаштуванні ліри Орфея, стали основними інтервалами 
«піфагорейського ладу» (консонансами). Решта інтервалів цього ладу були знайдені по-
слідовниками Піфагора за допомогою математичних обчислень [589].

397 Широко використований в церковній музиці середньовіччя багатоголосний орган 
з фіксованим настроюванням спочатку і спирався на добре відомий усім лад Піфагора 
(шляхом настройки чистих квінт – т. з. «квінт без биття» вгору і вниз від вихідного звуку 
і перенесення цих квінт в межі однієї октави). Однак вже перші спроби гри на органі, 
налаштованому таким чином, виявили, що гармонічна велика терція цього ладу звучить 
занадто напружено і тому непридатна в якості терції мажорного тонічного тризвуку (гар-
монічно), що ставало у суперечність до зростаючої гомофонно- гармонічної свідомості 
і було надто помітно для співаків і керівника хору, які, скоріше за усе, дотримувалися 
натуральної великої терції. Музична практика вимагала або відмовитися від піфагорових 
терцій взагалі, або замінити їх іншими, прийнятними для хору. Останнім шляхом і пішов 
Царліно. Грунтуючись на роботах Аристоксена, Птолемея та інших, він запропонував 
брати для великої терції частку не 64/81, а 4/5 (64/80) струни, інакше кажучи – розглядати 
велику терцію як основний, а не як похідний інтервал. Такий стрій отримав назву «чисто-
го», бо його велика терція (4/5) звучить без биття (чисто) [589].
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і в утвореному практично струнно- інструментальному інтону-
ванні 398. Настроювання чотирьох струн безладових (смичкових) 
хордофонів по квінтах, відтворює, фактично, інтонаційну звуко-
висотну систему піфагорейського ладу (завдяки цій виконавській 
особливості М. Гарбузов відкрив у ХХ столітті звуковисотну зону 
слуху [181], що склалася в процесі еволюції європейського музич-
ного інструментарію з часів давньогрецької ліри Піфагора [623]). 
Відомий віолончеліст К. Давидов (1839–1889) аж у другій половині  
ХІХ століття помітив, що різниця одного і того ж звуку, виконувано-
го на віолончелі у частотному коливанні, наприклад, ноти мі кварти 
мі-ля в ля мінорі, великої сексти соль-мі до мажору, і в темперації 
рояля однією і тією самою клавішею, настільки значна, що віолон-
челісту доводиться зрушувати на грифі палець лівої руки на велику 
відстань 399 [707, с. 115]. Введення до інтервально- ладової структу-
ри смичкового інструменту чистої великої терції, поклало початок 
розвитку чистого ладу європейської музичної культури смичкових 
інструментів віольного сімейства, як і органу. Але чистий лад супе-
речив сформованим основам середньовічного мислення і, витіснив-
ши спосіб знаходження звукових частот, що об’єднуються у систему 
піфагорейського ладу інтервалом чистої квінти як єдиним його кон-
сонансом, викликав до життя систему музичного мислення, побудо-
вану на зіставленні ладів мажору і мінору з основою- терції (не на-
даючи їм таких назв, Царліно доволі точно визначив їх характери-
стики), розвиток якої призвів аж у XVIII столітті до заміни чистого 
ладу темперацією (зокрема, клавішних, що привело до утворення 
фортепіано). Тож стародавня ідея Аристоксена про відмову від чи-
стої великої терції натурального звукоряду і зменшення величини 
його чистої квінти отримала втілення в європейській темперації 
XVIII століття. А «чиста велика терція (укупі з консонансами окта-
ви, квінти та її звернення кварти) виявила неспроможність чистого 
ладу в період еволюції музичної культури Західної Європи, що при-

398 Докладніше про це у дисертаційній роботі В. Свободова «Смичковий інструмента-
рій в еволюції європейського виконавського мистецтва» [708].

399 За свідченням свого друга П.І. Чайковського, К.Ю. Давидов, який відрізнявся мате-
матичною точністю інтонування (як бакалавр математичних наук і брат відомого профе-
сора математики А. Ю. Давидова), був вкрай здивований.
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звела до темперації, і з’явилася «могильником» звуковисотної сис-
теми, створювачкою якої сама колись була» [707, с. 117]. Отже про-
цес формування строю грифних хордофонів і органу (далі – форте-
піано) знаходився під впливом «стильових фактурно- аплікатурних 
і фактурно- артикуляційних стереотипів виконавського мистецтва, 
що відображають собою зміни, які відбуваються в музичній свідо-
мості суспільства» [708, с. 25–26]. Таким чином європейська звуко-

висотна система на шляху еволюції свого мислення отримала три 

стадії становлення 400, безпосередньо пов’язані з виникненням і ево-

люцією свого музичного інструментарію.
Ренесансна доба, практикуючи у полі перших двох з вказаних 

стадій звуковисотності, усвідомлюючи все більш ускладнюване по-
ліфонічне і тільки народжуване гомофонне мислення й мелодійно- 
тематичний вектор виразовості, активно удосконалювала широкий 
спектр музичного інструментарію попередньої епохи і висунула 
кілька нових важливих позицій (органологічного і жанрового поряд-
ку) у цьому аспекті. Перш за все, саме у добу Відродження відбули-
ся остаточні перехідні процеси торування автономізації музичного 
інструменталізму. Інструментальна самостійність як така зафіксу-
ється вже у наступну (дійсно інсайтову для інструменталізму) добу 
бароко, але ренесансні процеси – автономізації музики в цілому; 
вільної взаємозамінності вокальних та інструментальних голосів  
з поступовим звільненням від слова (і  танцю), коли дія чисто му-
зичних засобів стає більш виявленою та переконливою у своїй 
безпосередній емоційно- чуттєвій спрямованості; поява нових або 
принципова модернізація апробованих інструментів – стали «ві-
кном» у самостійне «доросле» життя музичного інструменталізму.  
Т. Ліванова справедливо вказує, що цей історичний процес «був 
дуже важкий: звільнення музики від слова або руху, з якими вона 
була так довго і міцно пов’язана, набуття незалежної від них  
образності і принципів формоутворення. У XVI столітті, особливо  
з другої його половини, цей процес як би виходить на поверхню, стає 

400 В. Свободов стверджує, що крім піфагорійського (стародавнього), чистого 
(середньовічно- ренесансного) і темперованого (класично- академічного) ладів, існує ще 
один лад, який він називає натуральним відповідно до назви натурального звукоряду 
джерела звуку, що визначає особливість його звуковисотної системи [707, с. 116.
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виразним: зростає кількість творів, написаних спеціально для тих чи 
інших інструментів, очевидним представляється й перевага деяких 
музичних форм, з одного боку, наприклад, для органу, з іншого – для 
лютні, віуели. Найповільніше складається репертуар ансамблів – ве-
ликих і малих, та до того ж і самі вони перебувають ще нестійкими 
за складом» [450, с. 280–281]. Вказане дослідницею диференціюван-
ня специфічних жанрово- інструментальних параметрів є логічним  
і неминучим на шляху відокремлення нової (інструментальної) сис-
теми з подальшим особистим кількісно- якісним множенням, у дано-
му випадку – в її мисленнєвому, виконавському і композиторсько-
му, інструментально- фактурному, артикуляційно- тембральному, 
конструктивно- органологічному аспектах. Фактурно- тематичний 
матеріал, прийоми інструментальної гри стають невіддільними від 
тембру і техніки гри на конкретному інструменті, спираючись на 
практику гри, на «мислення на інструменті», інтонаційні формули 
«під пальцями». Домінують тут (як і в будь-яку добу) інструменти, 
які за іманентними органологічними якостями найбільш відпові-
дають мисленню і світовідчуттю епохи. На наш погляд, провідну 
роль від середньовіччя до ХVІ століття відіграють щипкові (зокре-
ма, лютня і віуела), духові і орган (хоча у цілому до початку авто-
номізації інструменталізму у виконавській практиці представлені 
майже усі типи музичного інструментарію з величезною кількі-
стю різновидів теситурного, регіонально- національного та навіть 
індивідуально- авторського порядку 401). Наступні епохи диктують 
зміни вектору інструментальних уподобань 402, зокрема, до прин-

401 Наприклад, згадані вище аркічембало і аркіорган Н. Вічентіно.
402 Так у ХVІІ – ХVІІІ століттях фактично народжується сімейство скрипкових (будь-

який «новий» інструмент не може виникнути поза спирання на попередній органологічно- 
виконавський досвід, зокрема, скрипка і віола в результаті складних асиміляцій з інши-
ми інструментами стали самостійними відгалуженнями від спільного предка – фіделя 
[146], що доводить Б. Струве [773]), де найбільше міг реалізуватися інструментально- 
мелодійний стиль, що поєднує нову гомофонію і «стару» вокальну поліфонію – у соль-
них та ансамблево- оркестрових формах; також актуальні клавішні (органи, клавіри), які 
найкраще моделюють ансамблевий принцип на одному інструменті, з концентрацією 
драматургічного розгортання в єдиному (сольному) інтелектуально- емоційному (мисле-
чуттєвому) центрі; клавесинна школа замінила лютневу, з новими можливостями. Далі,  
у ХІХ столітті «у гру вступають» рояль (інструмент нового покоління), духові, симфоніч-
ний оркестр; у другій половині ХХ – модернізовані баян, щипкові (гітара, домра, балалай-
ка, бандура), ударні.
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ципової модернізації або навіть появи і стрімкого розквіту нових  
інструментів.

У вказаному останньому «переході» до інструментальної ав-
тономії спостерігаються навіть певні парадокси, притаманні добі 
Відродження в цілому. У мистецтві живопису, поезії, літературі, по-
буті, у всій соціально- культурній вертикалі музично- виконавської 
практики Ренесансу усе «заповнено» інструментами, зокрема, без 
них не можуть обійтися й світські вокальні жанри і, навіть, церков-
ні, західної традиції (де  найзначніші музиканти або керівники всі 
були органістами); більш того – інструменти вже почали вплива-

ти на вокальний матеріал – «характер середніх або нижніх голосів  
у італійських і французьких композиторів XIV–XV століть скорі-
ше інструментальний, ніж вокальний, за діапазоном, характером 
голосоведіння, співвідношенню зі словесним текстом або відсут-
ності підписаних слів… Приклади незліченні» [450, с. 282]). Вправ-
но функціонує масштабний контент професіональних виконав-
ців, композиторів, теоретиків, вчителів і учнів, інструментальних 
майстрів; любителів різних рангів; фольклорне музикування – на 
інструментах. Чітко «працює» музично- інструментальна симво-
ліка у мистецтві, філософії та побуті. Сформовані і розвиваються 
нові інструментальні жанрові форми, постійно удосконалюються  
і виникають інструменти. Але сучасники цього ніби не поміча-
ють, у запровадженому зручному новому нотопису аж до кінця  
ХVІ століття не виписуються фактично інструментальні партії (хоча 
відомо про поширену практику дублювання вокальних голосів або їх 
заміни інструментами аж до цілковитого інструментування, особли-
во з вимогою «вирівнювання» голосів в розвиненому багатоголоссі), 
відсутня і конкретизація вказаних інструментальних якостей. Зви-
чайно, можна віднести це на рахунок пануючої імпровізаційності, 
нерівності виконавської майстерності, припускання безпосередньої 
участі композитора у виконанні з можливістю мобільного реда-
гування, незначущості тембрового мислення, історико- стильової 
традиції мобільності- взаємозамінності. Але на практиці (і, відпо-
відно, у музичному мисленні) такий принципово неусталений тип  
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створення і виконання вказував на перехідний і вторинно- 
міметичний 403 характер явища як «процес впровадження інстру-
ментів у вокальне за походженням багатоголосся» 404 [450, с.  282], 
що складає одну з важливих і неминучих сфер – інструментального 
наслідування співу – у поліфонічних та сольно- мелодійних формах 
(взагалі у XV–XVI століттях поширеною практикою були авторські 
позначки «per cantare o sonare» – «для співу або гри»).

Погоджуючись з Т. Лівановою щодо дії «давно триваючого про-
цесу асиміляції вокального та інструментального начал [з якого]  
з часом пішов розвиток власне інструментальних жанрів»  
[450, с.  282], ми вбачаємо тут фіксацію одного з векторів діалек-
тичного процесу інструментальної автономізації. Адже інша сфера 
інструментальної музики – танцювально- 405 і сигнально- побутова 
(фольклорна, міська, придворна) – звичайно, пов’язана з рухово- 
танцювальними діями (одночасним наслідуванням, але і певним 
ініціюванням метро- ритмічних структур; такий синкретизм ще 
продовжує свою дію у Ренесансну добу) та природним асоціативно- 
звучним і руховим комплексом, все ж активніше спрямована, на наш 
погляд, на створення та опрацювання специфічних музичних струк-
турних форм та інших засобів виразовості (зокрема, найважливішої 
для доби бароко і наступних епох сфери інструментальної мотори-
ки і музично- риторичної символіки), тобто, ближча до інструмента-
лізму як такого у давньому фольклорному відокремленні «музики 
для себе» (І. Мациєвський) або музики для слухання (виконуваною 
професіоналами для публіки) 406. Ще одна важлива сфера торування 

403 Голос наслідує природі або ангелам, а інструменти – голосу.
404 Наприклад, органні меси – тимчасовий жанр, який досить швидко вийшов з вико-

ристання. У цілому будь-який вокальний твір того часу (мотет, шансон, мадригал тощо) 
у живій виконавській практиці (особливо світській) мав реальну перспективу подвоєння 
або заміни (частково і повністю) вокальних партій інструментами. Виконавці (і слухачі), 
скоріше за все, просто не замислювалися над такими «дрібницями», спрямовуючи зу-
силля на естетичні аспекти або суто практичні можливості, зокрема утримування уваги 
слухачів або наявність чинного виконавського складу, умови виконання тощо.

405 Танцювальні дії могли виконуватися як з вербально- пісенним акомпанементом, 
так і з чисто інструментальним.

406 Що ставало можливим за умов відсутності яскравих (природних) вокальних да-
них і не викликало найближчої вербальної асоціації («згадування слів» на звучну тему), 
надаючи можливість для більшої свободи найважливішого середньовічно- ренесансного 
засобу становлення музичної ідеї – варіативності.
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музичного інструменталізму через дві означені музики – мелодійно- 
лірична (більше у зв’язку зі словом, але і без нього), з поступовим 
рухом від споглядальності до емоційного накалу, драматизму. Тож, 
на наш погляд, становлення музично- інструментального шляху 

відбувалося з синкретично- взаємозалежного становлення вокаль-

них та інструментальних форм звучного мистецтва і танцю 

паралельно: з боку наслідування співу і танцювальності у відокрем-
ленні з синкретичного цілого та з боку сакральних і побутових 

форм інструменталізму (від первісного приховування голосу до 
необов’язкової для синкретичної дії музики для слухання, переду-
сім, дозвільного). В ході паралельно- взаємопов’язаного розвитку 
обох цих сфер оформилася ще третя передумова інструментальної  
автономізації – визначене практикою і іманентним ускладненням- 
розростанням відповідних завдань поступове підспудне нарощуван-

ня кількісно- якісного складу музичного інструментарію (у процесах 
вказаної іншості- приховування, посилення звучних і технічних мож-
ливостей, умов звучання, взаємозамінності) та зростання виконав-

ської майстерності. Протягом XV і, особливо, XVI століть починає 
оформлятися, подекуди проявляється (у  різних голосах, як вказу-
валося вище) власне інструментальний характер музичного письма 
(стрибки, гамоподібність, великий діапазон, ритміка, симетрична 
структуризація тощо). Така рання (самовизначення інструменталь-
ної музики ще не відбулося) інструменталізація вокальних голосів 407 
(які тому і вільно замінюються інструментами) спирається (наслідує) 
вже на тисячолітній досвід технічно- інструментального втілення,  
з іманентно- інструментальними можливостями вказаних прийо-
мів. Характерно, що відбувається це в обох відпочатку накреслених  
вже у Ренесансну добу жанрових напрямах музичного інструмента-
лізму – серйозно-»академічною» лінією, що походить від нідерланд-
ських поліфоністів, з відповідною філософськи спрямованою обра-
зністю, схильною до великих поліфонічних форм у втіленні високих 
ідей; та побутово- розважальною, пісенно- танцювальною лінією, яка 
завжди притягувала інструментальні сили (з  об’єктивних причин 
найкращого чіткого метро- ритмо-структурування, гучної звучності 

407 У тому числі, у церковній музиці.
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у різних умовах, зримо- кінетично відчутній наближеності моторно- 
рухових дій). Перший напрям «обирає» для інструментального 
втілення своїх ідей, переважно, інструмент, виплеканий та апробо-
ваний у практиці церковного звучного простору (і вже значно удо-
сконалений) – орган (нагадаємо, що саме нідерландські поліфоністи 
фактично започаткували органний інструменталізм і першими ви-
ступили з публічними органно- інструментальними концертами за-
для принесення радості). Розважально- естетичний 408 напрям більш 
надає перевагу щипковій лютні («свіжому» запозиченому і удоско-
наленому відповідно європейської ладової системи інструменту), 
менше – гітарі і смичковій вієлі (фіделю, що у результаті складних 
асиміляцій і вдосконалень трансформувався у скрипку, яка витісни-
ла у ХVІІ столітті улюблену і популярну до того лютню). Щипкові  
і смичкові (за умов удосконалення інструмента і смичка, що відбу-
лося вже у добу бароко) здатні до одночасного делікатно- виразного 
(красивого) втілення мелодійно- гомофонного і поліфонічного сти-
лів у сольних та ансамблево- оркестрових формах органічно асимі-
лювались і у першому і особливо у другому жанрових напрямах. Гуч-
нозвучний орган (розташований у просторі храмового служіння),  
з кількома клавіатурами, власне і народжений для складної поліфо-
нії першого жанрового напряму, хоча має технічні можливості і для 
моторно- пісенних, менш серйозних, образів, наприклад, варіацій 
на пісні. Струнні і особливо духові інструменти також використо-
вувалися в обох жанрових напрямах. Імпровізаційно- варіативні за 
природою музичні форми Ренесансу не висували жорстких правил 
тембральної конкретики (майже всі замінювали на практиці всіх), 
хоча і накреслювали певні специфічні, фактурно- органологічні  
і національно- географічні риси кожного інструменту. Музичний, 
інструменталізм, в оснащенні органологічною модернізацією, ви-
конавською майстерністю- віртуозністю, новими музично- мовними 
засобами; опрацьовуючи специфіку конкретного інструментарію 
на шляху подальшої індивідуалізації, міцно стає на шлях подальшої  
автономізації.

408 Саме остання якість стверджується у добу Відродження.
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Так, лютня, новий для європейського ареалу інструмент, 
завезений до Іспанії і Каталонії у VIII столітті 409 маврами,  
у XVI–XVІI стала виключно популярною, можна сказати універ-
сальною по всій Європі (у світському музикуванні). Органологічно- 
конструктівні, акустично- звукові, ритмічно- акцентні властивості 
прийшлися до відповідних вимог оновленої європейської культури 
вже пізнього середньовіччя (з  1140 року зображення лютні при-
крашає розпис стелі Палатинської капели у Палермо, зроблений 
арабськими майстрами епохи Фатимидів). Якщо в арабомовній му-
зичній теорії лютнеподібні (передусім, уд) відпочатку втілювали, 
«демонстрували звукову і ладову системи» Сходу [260, с.  247], то 
модернізована європейська лютня настроювалася і удосконалюва-
лася відповідно до власних музичних систем. А «символічні поля»  
(І. Барсова [57, с. 52]) лютневих табулатур, як специфічного, похідно-
го від виконавського інструментально- просторового (на грифі) орі-
єнтування графіки «нотописання» 410, здійснили неоціненний внесок  
у розвиток музичної культури (в  цілому та інструментальної, зо-
крема) у частині розвитку її авторства, розповсюдження реперту-
ару, навчання і формування багатоголосної фактури, поєднання 
поліфонічних і народжуваних гомофонних форм, зручної технічно- 
імпровізаційної варіативності. «Саме лютнева табулатура відо-
бражала вказані властивості звучної музики пізньосередньовічної 
епохи і далі Відродження, а також специфічний інструментально- 
просторовий спосіб мислення – «мислення на інструменті» 411 [971]).

До  XIV століття лютня поширилася – у багатьох своїх різно-
видах (що  також свідчить про затребуваність, функціональність  

409 І потіснивший в цих країнах розповсюджені до того щипкові – мавританську 
(з трьома хорами і грою rasgueado – ударом по всіх струнах) і латинську (з чотирма хора-
ми і прийомом puanteado – грою подушечками пальців «нота за нотою») гітари. Саме ос-
тання і була остаточно витіснена лютнею, яка за рівних умов мала кращі характеристики.

410 Відповідно до національних шкіл лютневої гри, розрізнялися італійська, іспан-
ська, старонімецька, давньофранцузька табулатурні системи. Широко розповсюджена 
італійська мала шість лінійок (за числом хорів) з цифрами на них, які вказували або на 
основний звук (0), або на перебудову (1 – на 1/2 тону, 2 – на цілий тон), що точніше від-
творювало звуковисотний бік, ніж існуюча вокальна нотація, де зазвичай не вказувалося 
підвищення вступного тону (в розрахунку на досвідченість співаків).

411 Але ще не «мислення інструментом».
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інструмента) – вже по всій території Італії, а втім усієї Європи. Сво-
го апогею популярність і мистецтво гри на лютні досягли у XVI сто-
літті, практично домінуючи як у професійних музикантів (зокрема 
менестрелів, придворних і міських виконавців тощо), так і у любите-
лів; у палацах, домах містян та у вуличних розвагах. Протягом доби 
Відродження лютневе мистецтво виказало себе як без перебільшен-
ня основоположне у низці виконавсько- звучних сольних (вокально- 
інструментальних та інструментальних), камерно- ансамблевих 
сполученнях, а також табулатурних (нотописемних) вираженнях, 
передавши у наступну епоху естафету музично- інструментального 
лідерства, з одного боку – сімейству клавірів, а з іншого, з нови-
ми завданнями мелодійності, інструментального наслідування  
голосу – більш мелодійно- віртуозній скрипці 412. Але, безперечно, 
без лютневого «накопичення» інструментально- технічного, фак-
турного та інструментально- мисленнєвого досвіду не «відбулися» 
б ані перші, ані друга. Іспанські, італійські, французькі, німецькі, 
англійські лютневі школи, сформовані у XIV–XVІ століттях, стали 
найважливішим чинником музичної культури Відродження, а сама 
лютня – темброво- звуковим знаком і загальнокультурним симво-
лом епохи 413 – сприяючи процесу народження самозначущості му-
зичного інструменталізму та відповідних чисто інструментальних 
форм і засобів втілення. Така актуалізація лютні базується на но-
визні її органологічних (зручна для пальцево- кистьового охоплення  
і пересування коротка шийка 414, вигнута голівка для кращого утри-

412 Цікаво, що перетворене тільки у романтичну добу на виразовий засіб струнне ві-
брато (ще у ХVІІІ ст. Дж. Тартіні і Л. Моцарт розглядають його як просту прикрасу, при-
йом орнаментики) лютнисти та гамбісти використовували ще у ХVІ–ХVІІ ст. У відповід-
них методичних посібниках наводяться два способи виконання вібрато – одним (як за-
раз) або двома (один притискає струну, а інший швидко і легко її торкається) пальцями. 
Тобто, лютня дійсно стояла попереду інструментальних пошуків музичної виразовості, 
пов’язаних зі впливом специфіки конкретного інструменту.

413 На лютні грали такі знамениті «любителі» епохи Відродження, як Леонардо да Він-
чі, Бенвенуто Челліні, Мікеланджело да Караваджо, Данте Аліг’єрі та інші. Тобто не грати 
на лютні у ренесансні часи було просто непристойно.

414 Східна короткошийна лютня з вигнутою голівкою (для кращого і тривалого утри-
мання строю) витіснила середземноморські довго шийні – пандуру і цистру.
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мання строю, можливість поширення діапазону за рахунок нових 
хорів та потрібного перестроювання у нову тональність, мобільна 
вагова легкість – до 300–400 грамів, витончений дизайн 415) і вира-
зових (тембральна благородна м’якість 416, достатньо великий діапа-
зон, комплементарна поліфонічна і народжувана актуальна гомо-
фонна багатоголосність та їх поєднання, іманентна артикуляційна 
мелодизована ритмічна чіткість танбуроподібних, темперування від 
басової струни у певному ладі під час настроювання) можливостей. 
До речі, зацікавленість і експерименти композиторів, виконавців  
і музичних теоретиків Відродження/раннього Бароко принципами 
темперації умоглядно і практично розв’язували проблему точного 
інтонування саме на лютні (з її перестроюванням струн та пересу-
ванням нав’язних ладів у будь-який бік) – на основі піфагорейських 
натуральних інтервалів 417. Тобто, музичний інструмент (як  колись  
у стародавності, але відтепер на виконавсько- практичних 418, а потім 
вже теоретичних принципах) «підказував», спрямовував дії музи-
кантів, і вже не тільки на рівні окремих засобів, а й системно, у рі-
чищі парадигмального зсуву музичного мислення (у даному випад-
ку, стосовно темперації і гомофонних елементів інструментальної 
фактури). Початкові різновиди лютні, виготовлені за діапазоном 
відповідних вокальних голосів, передбачали делікатний (такий, 
що не заважає) акомпанемент м’якозвучних подвійних (хорних)  

415 Через багате оздоблення (різьблення розетки у вигляді складного готичного орна-
менту, інкрустація ебеновим деревом і слоновою кісткою, вишукане прикрашання колко-
вої коробки та утримувача струн) лютня оцінювалась не тільки як музичний інструмент, 
а й як витвір мистецтва, поставши у наступні століття предметом колекціонування.

416 У добу афектів – бароко – звучання лютні отримало характеристику «вкрадливо-
го» (А. Кірхер, С. де Броссард, І. Маттезон) [287, с. 46], що доволі точно передавало якості 
фонічної світлої прозорості цього аристократичного інструменту.

417 Про це ми дізнаємось з «Різноманіття лютневих уроків» Джона Дауленда (опублі-
ковано його сином Робертом у 1610 році), зі вступу і післямови до збірки «Книга музики 
для віуели, під назвою Учитель» 1536 року (її називають «Віуельною школою») Луїса де 
Мілана.

418 Поворот до практики, спирання на неї теоретичних розвідок взагалі є характерною 
рисою музичного Ренесансу.
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жильних струн 419 або таке ж делікатне «вбудовування» у багатого-
лосну вокальну поліфонію. Розширення діапазону за рахунок нових 
хорів (передусім, вниз), як і віртуозно- технічні можливості танбуро-
подібних, надавали рис інструментальності (у широкому та вузькому 
смислах) лютневій музиці. Вказаними властивостями лютня сприя-
ла не тільки кристалізації інструментальних форм, а й народженню 
«нової виразової системи, якій належить майбутнє. Поряд з іншими 
явищами в музиці XVI століття лютневий репертуар підготував нову 
епоху – епоху гомофонно- гармонічного письма, класичного ладо-
тонального мажоро- мінорного ладу, нового ритмічного мислення» 
[400, с. 37]. Таким чином, інструмент (у вокально- інструментальних, 
а головне – чисто інструментальних жанрах Відродження) виступив 
важливим, новаційним для музичного мислення в цілому «каталіза-
тором» на шляху доленосної зміни музичної парадигми.

Репертуар лютні (у сольному та ансамблевому, інструментально-
му і вокально- інструментальному форматах) цінний не тільки пере-
кладеннями популярної вокальної і, навіть, «духовної музики най-
більших майстрів» свого часу, іноді – великих, «концертних» творів 
[450, с.  264], а, передусім, цілим корпусом спеціально написаних 
(композиторами- лютнистами 420) вокальних, а головне – інструмен-

419 Жильні струни дуже складні у виготовленні – вони мають бути рівної щільності і ді-
аметру по всій довжині (тільки від молодих бичків). Саме нові технології ХVІ століття доз-
волили більш точно калібрувати струни, чим покращили якість звучання, продуктивність 
виготовлення, а головне – відкрили нові можливості розширення басового діапазону лютні 
(раніше звучання нижньої струни навіть при точному настроюванні було «розпливчастим», 
з негарною першою гармонікою, що заважало сприйняттю басового голосу при виконанні 
поліфонії; тому у басових хорах лютні замість другого унісону баса стала додаватися тонка 
октавна струна). Збільшення хорів до десяти не просто збагачувало діапазон (до хорової 
або інструментальної якості), але давало можливість варіантно- діатонічного настроюван-
ня, з перестроюванням в залежності від тональності. У ХVІ столітті найбільш поширена 
шестихорна лютня, у ХVІІ – десятихорна, з її новими фактурно- гармонічними можливос-
тями (взагалі у цей період кількість струн могла доходити до 16 і навіть 24).

420 Г. Ізаак, Хуан ван Гизегемомо, А. Бюнуа, Франческо да Мілано, Дж. А Терці, Він-
ченцо Галілей, X. Нойзидлер, Вой цех Длугорай, Якуб Рейс, Валентин Грефф Бакфарк, 
Джон Дауленд та багато інших. Батько великого астронома Галілео Галілея, Вінченцо, 
створював наприкінці ХV століття знамениті «драматичні пісні під лютню», які зігра-
ли важливу роль у кристалізації монодії з супроводом, на основі якої, за твердженням  
Т. Ліванової, виникли перші опери в Італії [450, с. 288]. А лютневі збірки Бакфарка від-
різнялися справжньою академічною серйозністю (у порівнянні з іншими): в них відсутні 
танці і побутові пісенні форми, натомість багато інструментальних фантазій (з початко-
вими імітаціями і наступним колоруванням мелодійного, фактично гомофонного голосу), 
а лютневі обробки багатоголосних мотетів і шансонів Жоскена Депре, Н. Гомберта, Жа-
некена та інших не мають буквального слідування за текстом (вербальним та музичним), 
насичені колоруванням на основі лютневої специфіки, вільним поводженням з темпами, 
що по-новому моделює структурування вже фактично інструментальних п’єс.
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тальних творів, де і відбувалися активні пошуки щодо інструмен-
тального виразного втілення у нових жанрах і фактурно- 
просторового мислення (гомофонії). У лютневій музиці (улюбленій, 
зручній і найпоширенішій сфері музикування Ренесансу / раннього 
бароко) «чисті» інструментальні жанри, сформовані поза прямим 
впливом вокальних і танцювальних форм, на основі чисто музичних 
(і  чисто інструментальних) засобів структурування, інтонування, 
розвитку (передусім, варіаційності) – ричеркари, прелюдії, фантазії, 
токати і деякі інші – з’явилися історично раніше, ніж в інших ін-

струментальних сферах Ренесансу. Майже всі ці нові жанри спо-
чатку і якийсь час орієнтувалися на демонстрацію і апробування 
технічних і темброво- колористичних можливостей інструмента 421. 
Але рух нового мистецтва у бік неприкладного світського характеру 
вимагав розробки і спеціальних засобів музичної виразовості (віль-
них від слова або танцю), здатних до безпосереднього чуттєвого 
впливу на слухача, для завоювання все більшої слухацької уваги 
(в  умовах загальноприйнятої аж до кінця XVIII століття традиції 
вільного включення/виключення у сприйняття музики) 422. Нетрива-
лісність природного «димінуендо» щипкового звуковидобуваня на 
лютні 423 не дозволяла втілювати багатоголосся, подібне до голосо-
вого або органного (з довгими тривалостями або легатними штри-
хами), але лютнисти майстерно компенсували цей «недолік» (точні-
ше органологічну властивість) низкою інструментальних прийомів 
фактурно- просторового і часового «заповнення»-розгортання, як 
то: чергування імітацій, різноманітних акордових звучностей,  

421 Один з популярних лютневих жанрів з функцією прелюдіювання, настроювання 
на більш значущий матеріал – «тастар де корде» з характерним перекладом з італійської 
як «тестування струн» (докладніше про це у роботі Т. Продьми [653]). Тастар (як і пре-
людія) спочатку міг мати прикладне значення – на довгих акордах можна підстроювати 
інструмент, що було дуже важливим для музичного мислення пізнього Ренесансу; «розі-
груючись» на площині грифу – продемонструвати різновиди фактури, апробувати імпро-
візаційну техніку, накреслити ладо-тональну структуру тощо.

422 Адже саме у добу Відродження у музично- теоретичних трактатах актуалізується 
композиторсько- слухацька проблематика і питання музично- виконавської практики.

423 Плектр, який (імовірно) міг би уможливити виконання прийому тремоло (чергу-
вання швидких почергових ударів) на довгих нотах, у добу Відродження вже не вико-
ристовувався лютнистами.
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унісонів, гамоподібних та інших («під пальцями») пасажів. Природ-
на фактурна різноманітність лютні буквально провокувала усе це 
демонструвати- співставляти у єдиному звучному потоці. При цьому 
число голосів могло по-інструментальному варіюватися (не зберіга-
ючи стабільної кількості у часово- лінеарному розгортанні) – три  
і чотири у співзвуччях, два – з паралельним рухом або таких, що 
перегукуються, в пасажах і т. д. В цілому лютнева інструментальна 
фактура органічно поєднувала гомофонні (частіше акордові струк-
тури з мелодією) з контрапунктично- мелодійними ходами (ритмічні 
і мелодійні імітації, протилежний рух контрапунктуючих голосів), 
які «долали ритмічну статику фактури і виступали елементом її ди-
намічного розвитку» [233, с. 15]. Симптоматичним для розвитку ін-
струментальних форм є той факт, що контрапунктичними лініями 
насичувалися різнохарактерні танці (павани, гальярди, жиги та інші, 
як в збірниках п’єс для лютні соло Джона Дауленда), які перетворю-
валися у подібних творах на вторинні (інструментальні) жанри, яв-
ляючи очевидні і яскраві приклади формування в них «специфічно 

інструментальної музичної матерії, яка істотно відрізнялася від 

вокально- хорової тканини епохи Відродження» [422, с. 13]. Відмін-
ності від останньої у більшості випадків зазначалися утворенням 
«особливого, комбінованого варіанту багатоголосного викладу, де 
різні типи багатоголосної фактури чергуються в часі, створюючи  
в цілому єдиний звуковий простір» [233, с. 15]: між тонами (акорда-
ми) вертикалей епізодично відбувається вільна функціональна 
диференціація- індивідуалізація голосів – звуковисотна і (або) рит-
мічна, що можливо тільки на інструменті (в хорі або вокальному ан-
самблі такі вільні виникнення/зникання в лінеарному ведінні голосу 
викликали б непорозуміння). Подобні прийоми присутні як в експо-
зиційних і розвиваючих розділах, так і в каденційних структурах, де 
«гармонічні каданси представляють собою картину різночасного 
досягнення голосами ладових устоїв. Ритмічна самостійність кож-
ного голосу при цьому очевидна і незаперечна» [233, с.  16]. Крім 
описаного прийому контрастної поліфонії, синтезованої з гомофон-
ними принципами, лютнева фактура збагачується різноманітними 
імітаціями (тобто, поєднує й різні види поліфонії) – ритмічного (ча-
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стіше поєднується з контрастною поліфонією) і мелодійного (іміта-
ційного характеру) типів 424. Оснащені такими прийомами лютнисти 
першими стали виділятися з інструментально- ансамблевого цілого 
XVI століття спочатку своїми віртуозними епізодами все більшої 
тривалості, а потім і сольними інструментальними п’єсами, підготу-
вавши «першу самостійну клавесинну школу, яка своїм щипково- 
струнним звучанням, характерною ритмічною організацією, пану-
ванням репертуару відверто пісенно- танцювального походження 
дуже близька лютневій музиці» [400, с. 37]. Саме у лютневому (світ-
ському) вокально- інструментальному, а головне – інструментально-
му репертуарі відтворювалися прогресивні установки часу 
(гуманістично- антропологічний світогляд, поступова актуалізація 
особистісного авторського начала, пізнання чуттєвої реалістичнос-
ті вираження і цінність духовного життя, вихід за жорсткі готичні 
рамки – з відповідними музичними засобами індивідуалізації мело-
дики, оформлення гомофонії з акордовим або фігуративним аком-
панементом і одночасним органічним використанням поліфонії)  
і намітилася тенденція до формування нової, чуттєвої музичної об-
разності, без використання слова. Найбільш виразно ця тенденція 
проявилася в лютневих ричеркарах і фантазіях; менше – у прелюді-
ях (які розвивалися у якості вступу в тих чи інших циклів і не брали 
на себе особливого смислового і художнього навантаження, готую-
чи увагу слухача до сприйняття більш значущого у наступних части-
нах, але прелюдійність сприяла розвитку різноманітних фактурних 
форм). Так, фантазії Франческо да Мілано 425 (1497–1543 рр.) харак-
теризуються імітаційністю; пасажним рухом, тематично виведеним 
з перших фраз; акордовими кодами і легкими мелодійними прикра-
сами групетто в каденціях. Сам по собі тематизм його фантазій ще 
не відрізняється індивідуальною яскравістю (і  не має таким бути, 
враховуючи наведені вище властивості ренесансної індивідуально-
сті), але дає потрібний імпульс подальшому розгортанню форми, 
такому розвитку матеріалу, який дозволяє утримувати увагу  

424 Згодом обидва види поліфонії знайдуть своє концентроване відтворення у музиці 
Й.С. Баха.

425 Серед них є досить розгорнуті, більше 150 тактів.
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постійним варіативним оновленням, свободою широкого інстру-

ментального викладення в пасажах (які можуть звучати в двох го-
лосах поперемінно або разом паралельно, що створює енергетику 
радісного вираження дзвінко- щипкових легких мелодійних ліній 
чисто інструментального ґатунку – при всій простоті прийому), ме-

лодійною повнотою прикрашених орнаментованих голосів, повно-

звучними акордами (які утримують певним чином умовності суво-
рого «готичного» голосоведіння та одночасно накреслюють нові 
гомофонно- фактурні принципи). У фантазіях і ричеркарах вико-
ристовується власне імпровізаційна фактура, з прикрасами (димі-
нуції і «обвивання» основних звуків), з динамічними наростаннями 
від початку до кінця композиції. В цілому лютневі фантазії, як най-
більш виражені втілювачі імпровізаційності (загального ренесанс-
ного принципу музичного мислення) виявляють спорідненість як  
з жанрами вокально- поліфонічної культової традиції (месами, моте-
тами, поліфонічні chanson XVI століття та ричеркар), так і з народ-
ними танцювально- пісенними жанрами (паваною, гальярдою, на-
родним chanson, вільянсіко, фротолою та ін.), а також – з іншими 
власне інструментальними жанрами, які «безпосередньо спрямова-
ні на опрацьовування вихідних інструментальних музичних засобів 
та опанування технікою інструменту (тьєнто, імпровізаційний ри-
черкар, прелюдія, варіації та варіаційна сюїта XVI століття)»  
[937, с. 98]. Лютневі токати частіше ставали заключними частинами 
в танцювальній сюїті (як це представлено у того ж Франческо да Мі-
лано – найбільшого італійського лютняра першої половини XVI сто-
ліття). Але є припущення, що вже тоді лютневі токати могли звучати 
і перед танцювальними сюїтами або розповсюджуватися як само-
стійні інструментальні п’єси (як  це мало місце у фламадсько- 
голандського композитора і лютняра Йоахима ван ден Хова,  
1567–1620 [653, с.  15]). Токати могли мати вільно- імпровізаційне 
розгортання з примхливим чергуванням різних елементів інстру-
ментальної фактури або квадратне структурування (більш прита-
манне лютневим танцям) – лютня і тут могла експериментувати  
і синтезувати різні форми. Важливим новаційним джерелом лютне-
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вого тематизму постали національні мелодії 426, що в подальшому 
розвитку музичного інструменталізму не втрачає свого значення, 
адже інструментальна сфера фольклору, як вказувалося вище, воло-
діє давніми (стародавніми) власними традиціями, зокрема, інстру-
ментального професіоналізму (І. Мациєвський) і досвідом 
звуковисотно- ритмічного втілення танбуроподібного інструмента-
рію 427 у дозвільній сфері (М. Імханицький [329]). Можливо, цей 
(фольклорний) елемент, а також укоріненість лютні у побутових 
жанрах, справили вплив на той факт, що, незважаючи на розвину-
тість власної писемно- табулатурної системи, лютневі твори часто 
залишались поза авторського «маркування»; популярна музика ніби 
належала усьому населенню (Т. Ліванова), яке її бажало, слухало, 
танцювало і співало під неї, щедро обмінювалося мелодіями, прийо-
мами гри, органологічно- інструментальними різновидами.

У зв’язку з частим використанням пасажів різних видів у лютне-
вій фактурі примітною є еволюція аплікатури правої (звуковидобу-
вальної) руки: на середньовічних лютнях прийнято було грати плек-
тром ударами вверх/вниз; у керівництвах лютневої гри Ф. Спіначіно, 
В. Капіроли, Х. Найзидлера, А. Ле Руа та живописних зображеннях 
ХVІ століття – в наслідування середньовічного засобу звуковидо-
бування, але вже пальцями, без медіатора (для більш глибокого  
і м’якого тону), коли інструмент тримається майже горизонтально 
або під невеликим кутом, права рука виконавця практично пара-
лельна струнам, одноголосні пасажі- димінуції виконують чергу-
ванням великого, як би схованого під вказівним, і вказівного (або 
середнього, але обов’язково рухом вверх) пальців (зараз ця лют-
нева техніка називається thumb-in або thumb- under). Тоді великий 
палець виконує сильні (непарні) ноти вниз з допомогою ваги руки,  
а вказівний – слабкі (парні), вгору, проти сили тяжіння, що утворює 
не потрібну різницю в силі і тембральній якості звуку в пасажі, не-
однорідність його лінії, заважаючи виконавській енергії спрямова-
ності руху. На рубежі XVI–XVII століть («на хвилі» розквіту лют-
невого мистецтва) відбувається зміна техніки і позиції: права рука 

426 Не тільки європейські, а навіть мавританські, арабські, середньоазіатські.
427 Що є однією з причин укоріненості танбуроподібних практично у всіх народів.
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відтепер розташовується більш-менш перпендикулярно струнам 
(це виключає рух вгору-вниз всієї кисті або передпліччя), великий 
палець не ховається всередині долоні, але різко відставлений влі-
во, мізинець міцно спирається на деку лютні, засіб звуковидобуван-
ня – чергування пальців з ударами вверх/вниз (сьогодні ця техніка 
називається thumb-out) 428. Відповідно змінюється якість лютневого 
звуку: якщо в техніці thumb- under звук у цілому був більш глибоким 
і співучим (навіть в швидких пасажах – завдяки участі у звукови-
добуванні усієї маси передпліччя, то в техніці thumb-out звук має 
більш різку атаку (палець «тягне» струну майже під прямим кутом, 
права рука розташовується ближче від підставки – «sul ponticello» – 
як показано на багатьох зображеннях епохи [214]), що робить тембр 
більш «ясним», яскравим, сильним, багатим верхніми «світлими» 
обертонами (але з певними «перегинами» у бік звукової жорстко-
сті, пронизливості 429); надає можливості для більш дзвінко- чіткого 
виконання моторно- інструментальних елементів фактури (тем і фі-
гурацій, особливо танцювального характеру) – які власне перейшли 
до клавірної фактури і які складають інструментальний (у  тому 

числі, багатоголосний) тип вираження.
Наприкінці XVI століття і далі загальний стиль лютневої музики 

(особливо в Італії) набуває віртуозно- концертних рис: більш склад-
ний, оздоблений численними прикрасами і віртуозними пасажами 
текст, фактурне розмаїття, динамічні й темпові контрасти (як, на-
приклад, концертні п’єси і цілі танцювальні цикли, зокрема «Ballo 
Tedesco et Francese» Дж.А. Терці).

428 Якщо на щипковій віуелі така позиція відзначається протягом усього XVI століття, 
то на лютні її можна споглядати ближче до кінця XVI – початку XVIІ століття. Перший 
докладний опис нової техніки у 1603 році дає бургундський вчений і лютнист Жан- Батист 
Безар (1567–1625).

429 Окрім вказаних перпендикулярного напряму щипка і близькості звуковидобуван-
ня від підставки, права рука у пасажах як би згортається в кулак і стає більш напруже-
ною, в цій позиції не зовсім зручно грати на першій струні великим пальцем, а вказів-
ному – важче спускатися нижче третьої- четвертої струни. Тому сучасні лютнисти рідко 
використовують аутентичну техніку thumb-out, віддаючи перевагу більш м’якій звуч-
ності thumb- under. Але насправді ми точно не володіємо інформацією щодо статисти-
ки практичного використання вказаних технік виконавцями рубежу ХVІ–ХVІІ століть,  
як і їх звукових уподобань – ясний і дещо металево зафарбований звук в техніці thumb-
out міг здаватися в чомусь близьким клавесинному, який якраз набирав звучно- модних 
тенденцій у ту епоху.
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Пліч-о-пліч з лютнистами опрацьовують інструментальні фор-
ми вираження знамениті віуелісти (віуела 430, особливо іспанська, 
відрізнялася схожістю до гітарних типів 431 – менш опукла нижня 
дека, гітарні «еси», але шість подвійних струн, часто з одинарною 
верхньою, менші розміри і вага, тонкі деки, лише кілька перпенди-
кулярних грифу пружин, дерев’яні кілки, жильні на початку грифу  
і кілька останніх дерев’яних або кістяних ладів, які виконавець сам 
зав’язує, легкі дерев’яні кілки, гриф на одному рівні з верхньою де-
кою, замість нижнього поріжку – простий вузол). Основний спосіб 
гри мелодії на віуелі – великим і вказівним пальцями, інших голо-
сів і акордів – середнім і безіменним (тобто, подібно до гітарного); 
В. Ганєєв також вказує на смичковий і плектровий способи звуко-
видобування на віуелі. Вважається, що у XV–XVI століттях віуела 
де мано (гітароподібна, але з дещо опуклим дном) була особливо 
популярною в іспанських аристократичних колах (зокрема, акаде-
міях), практично виконуючи функції середньоєвропейської лютні 
(яка саме і пішла Європою з Іспанії, адже іспанські ритмічно склад-
ні мелодії вимагали танбуроподібної властивості експресивно- 
чіткого звуковисотно- ритмічного втілення), а віуелісти представ-
ляли своєрідну інтелектуальну еліту пізнього Відродження. Віуела 
де мано мала десять ладів, п’ять або сім подвійних струн з однією 
одинарною для мелодії; стрій частіше квартовий, з великою тер-
цією між третьою і четвертою струнами (зручний для акордів на-
роджуваної гомофонії). Репертуар віуели аналогічний лютнево-
му: вокально- інструментальні та чисто інструментальні твори 
(лютневих жанрів, з урахуванням іспанського чинника – фантазії, 
танці, романеско, тьєнтос, павани, вільянсіко, варіаційні оброб-
ки популярних мелодій), сольні і ансамблеві (в основному, дуетні).  
У XVI столітті, поруч з європейськими лютневими досягненнями, 
іспанська віуела буквально «вибухнула» яскравими особистостями, 

430 Б. Вольман рахує, що ця іспанська старовинна назва узагальнює низку щипкових 
інструментів Середньовіччя – Відродження, серед яких віола де арко ХІІІ–ХV століть 
(фідель), віуела да гамба ХVІ століття, віуела де пендула ХV століття (кітаро баттенте – 
попередниця гітари), віуела де мано ХVІ–ХVІІ століть (ручна, близька до гітари за орга-
нологією і прийомами гри) [163].

431 В Ганєєв взагалі називає виуелу «гібридом гітари і лютні» [179, с. 16].
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з їх оригінально- національними (з відмітною пісенно- гомофонною 
мелодикою 432) творами, ефектними виконаннями та авторськими 
збірками – Луїс Мілан, Луїс де Нарваес, Алонсо Мударра, Енрікес де 
Вальдеррабано, Дієго Пісадора, Мігель де Фуенльяна, Естебан Даса 
та інші. Однак поряд з абсолютним пануванням в XVI–XVII століт-
тях лютні і віуели в сфері професійного виконавства, свої позиції 
в аматорській середовищі Іспанії зберегла і мавританська гітара 433, 
залишаючись досить поширеним акомпануючим інструментом,  
в тому числі у фольклорній творчості, з відомими ритмічними 
складними структурами, які яскраво відтворювалися на більш  
звучній гітарі.

Виконавство на лютні вимагало майстерності професійного рів-
ня і фактично інструмент, за умов надзвичайної популярності і лю-
бові у всій вертикалі соціуму, був доступний тільки професіоналам. 
Натомість, не така коштовна і складна (у  виготовленні, навчанні  
і власне грі), з невеликим корпусом (подібним до сучасної напіво-
вальної мандоліни, з пласким дном і колковою коробкою в формі 
серпа) і більш вузьким грифом, чотирма хорами по 2 або 3 струни 
(настроювання в унісон з додаванням октави в деяких хорах), про-
стим і різноманітним настроюванням (і перестроюванням, за необ-
хідності, для кожного твору) та теситурними різновидами (велика 
басова, тенорова, мала – англійська), цитра влаштовувала багатьох 
любителів і чудово проіснувала у міській музичній любительській 
практиці аж до початку ХІХ століття (збереглася до сьогодення  
в сучасній Іспанії), поки не була витіснена гітарою (своїм прямим 
нащадком). Тож протягом ХV століття цитра фактично виступала 
другим інструментом за популярністю після лютні (у демократич-
них, набуваючих розвитку, побутових жанрах). Металеві струни  

432 Іспанські танці часто виконувались під спів.
433 У VII ст. н. е. римські легіонери завезли до Іспанії гітароподобну фідокулу (яку вва-

жають «батьком» так званої латинської гітари). Далі у VII–VIII століттях араби (завой-
овники Іспанії) ввозять у країну свої гітаро подібні інструменти, що утворю в Іспанії своє-
рідний сплав культури Сходу і Заходу (зокрема, в інструментальній музиці). З цього часу в 
Іспаніі співіснують два різновиди гітари – мавританська (з трьома хорами, на яких грали 
способом rasgueado – ударом по всіх струнах одночасно) і латинська (з чотирма хорами 
з прийомом puanteado – гра подушечками пальців «нота за нотою»). Якщо перша ще від-
носно довго займала міцне місце в іспанській народній творчості, то друга була остаточно 
витіснена лютнею вже до XV–XVI ст.
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цитри, звук на яких видобували пальцями або медіатором, нада-
вали їй більш легкого тембру і більш популярно- демократичного, 
ніж у лютні, несалонного «соковитого» голосу. Цитра найчастіше 
мала подвійні або потрійні струни для посилення звукової маси. 
Як і для лютні, для цитри писали табулатури. Існували цитри різ-
них форм, до яких вносились всі нововведення лютні. До того, як  
з’явилася гітара, існували інструменти- гібриди, такі як цитра- 
теорба, і всякого роду «жахливі лютні».

У добу бароко лютня поступово втратила свої провідні позиції, 
фактично зійшовши до функцій акомпанементу бассо континуо, але 
напрацювання лютневого репертуару зробили можливим народжен-
ня нового, дуже важливого для музичного інструменталізму напряму 
– клавірної музики (більш перспективні – багатоголосно- теситурні 
у квазіансамблевій якості, гучніші, з можливістю одночасної різно-
гучності в різних голосах, здатні до будь-яких ладових особливостей  
у «правильній» темперації, клавішні швидко витіснили більш обме-
жену лютню, «поглинувши» й розвиваючи найкращі її досягнення).

Втім, ще за доби Аrs nova – в XIV столітті – був створе-
ний інструмент, який успадкував (синтезував, але з резуль-
татом «непростої суми» – «системно»-органологічної якості 
утворення нових, неможливих раніше властивостей та харак-
теристик) клавішний принцип 434 органу та струнно- щипкове  

434 Згадки про струнний інструмент з клавішною системою відносяться до середин 
XIV століття. В Англії у 1360-ті роки з’являється інформація про інструмент «eschiquier» 
(вважається, що він був споріднений клавікорду).Клавікорд (пізньолат. сlavichordium, 
від лат. сlavis – ключ, клавіша і грец. хordn – струна) – струнний клавішний ударний ін-
струмент з тангентною механікою (металевим штифтом з плоскою голівкою, укріпленим  
в кінці клавіши; при натисканні клавіші торкається струни і залишається притиснутим, 
ділячи її на 2 частини звучну, вібруючу і заглушену м’якою опліткою). Залежно від місця 
торкання тангента одна і та сама струна може давати звук різної висоти: у т.зв. пов’яза-
них клавікордах на одну струну впливали тангенти 2–3 клавіш (клавіш з роками могло 
бути до 46, а струн – 22–26); в «вільних» клавікордах кожній клавіші відповідала «своя» 
струна. Спосіб звуковидобування на клавікорді – обережний, «вкрадливий» дотик спри-
яв теплій виразності, ніжності і делікатності звучання. А похитуючи натиснуту клавішу 
можна було додати звуку специфічної вібрації (подібно до грифових струнних). Згодом 
для посилення звуку застосовувалися подвоєння, потроєння і т. д. струн. Спочатку клаві-
корд мав форму прямокутного ящика і розташовувався на столі або колінах (як через пів-
тисячоріччя – перші ручні гармоніки, майбутні баяни- акордеони). Пізніше до корпусу до-
дали ніжки. Діапазон – від малих (октавних) інструментів-»книг», до порівняно великих  
(до 1,5 м. і 5-ти октав). Для вправ органістів робилися клавікорди з декількома чуттєвими 
або педальними клавіатурами (інструмент був спрямований на домашнє музикування).



326

Черноіваненко А. Д.
Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології

звуковидобування 435 (не  безпосередньо щипком, а за допомогою 
спеціального механізму) улюбленої та вельми поширеної (теж по-
рівняно недавно) лютні. Це – клавесин. Найперша згадка про ньо-
го (точніше, про його щонайближчого попередника) відносить-
ся до 1397 року, коли в Падуї з’явився запис про такого Херманна 
Полла з Відня, який сконструював інструмент під назвою «клаві-
чембало» («клавісімбалум»), що активно використовувався аж до  
XVIII століття і виявився провісником нової культури 436 разом з кла-
весином 437. За О. Баюновим, звучно- естетичні особливості клавісім-
балума обумовлені досить товстими струнами 438 і металевим плек-
тром, що споріднює його з циттерном і псалтерієм XV століття [67]. 
У порівнянні з найближчими попередниками клавесин має більші 
розміри і досконалішу конструкцію, а отже – наділений значно 
більшими музично- виконавськими і художніми можливостями 439,  

435 Паралельно з клавікордом ще в XIII–XIV століттях з’явився клавішно- щипковий 
спінет (від італ. «спина» – шип, вістря): клавіші спінету теж вільно гойдаються на верти-
кальній осі, як і в клавікорді, але замість тангенту на їх кінці спираються дерев’яні стовп-
чики – «стрибуни». При ударі по клавіші «стрибун» підкидається вгору і, проскакуючи 
поруч зі струною, защипує її кінчиком вставленого в нього воронячого пера; струна буде 
звучати, поки натиснута клавіша (при її відпусканні «стрибун», приймаючи вихідне поло-
ження, заглушить струну прикріпленим до нього шматочком сукна). Спінетам часто на-
давали вид предметів домашнього вжитку – книги, шкатулки, бюро, стіл – на них можна 
було награти тільки короткий наспів або найпростішу п’єску.

436 Першим (і  єдиним) документом, в якому наведено креслення клавісімбалума,  
є трактат Анрі Арно з міста Зволле (князівство Бургундське, 1440 рік). На кресленні зо-
бражений інструмент, що нагадує клавесин, і запропоновані 4 способи звуковидобування 
на ньому. Перший з них щипковий, інші – ударні (тангентні і молоточкові). Арно відда-
вав щипковому способу (клавесинному). В трактаті Арно запропоновані ще 2 клавішних 
інструменти – клавікорд і дульче мелос (механізованний дульсімер з механікою моло-
точкового типу). Єдиний збережений до сьогодення подібний інструмент – клавіцітерій  
1480-го року Лондонського Музею Королівського Коледжу, але сьогодні інструмент пере-
живає власний Ренесанс у виконанні майстрів- аутентистів [67].

437 Усі названі інструменти з клавіатурою ми, вслід за М. Друскіним, називаємо клаві-
рами.

438 Найтонші металеві струни, які ставлять на сучасні клавесини, навчилися тягнути 
лише до початку XVIII століття. Найбільш поширеними матеріалами для виготовлення 
струн, починаючи з XII століття, були латунь і залізо (сталь). Але довжини струн, зазначе-
ні Арно на кресленні, занадто короткі для латуні і заліза в рамках пропонованого строю 
інструменту. Згідно з публікаціями Д. Райта та інших авторів, в той час металеві струни 
виробляли також з золота і срібла (або сплавів) [67].

439 Зовні інструмент вже нагадує рояль: довгі басові струни розташовуються уздовж 
довгої сторони корпусу, а короткі, що дають високі звуки, – уздовж короткого його боку.
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(хоча в ньому був «заперечений» важливий принцип танбуроподіб-
них – натискання струн на грифі, що значно збільшувало діапазон при 
максимальній компактності інструмента та сприяло певній техніч-
ній зручності виконання). Але клавішний механізм (опрацьований  
в органному виконавстві) утворював власні музично- інструментальні 
достоїнства: блискучий, енергійний, вповні милозвучний, хоч і ури-
вчастий, «малоспівучий» звук; доступність колористичних града-
цій – квазіансамблевості та «сольних» тем або мотивів з імітацією 
«різних інструментів» (флейти у високому регістрі; дзвону та удар-
них – в низькому»; лютні – в середньому та високому 440); діапазон-
ність; наочну багатоголосність як поліфонічного, так і народжува-
ного гомофонного типу; портативність (меншої міри, ніж у лютні, 
але достатню для мобільного перенесення- перевезення): неабиякі 
перспективи музично- інструментальної виразовості, що й вилилось  
у цілий напрям музичного мистецтва (з сольними, ансамблевими та 
акомпанементними функціями). Досить швидко клавесин витіснив 
з світського музичного побуту як орган (який раніше використову-
вався і у домашньому, і у церковному музикуванні, перейшов цілком 
до храмового простору 441), так і лютню (тиху, «домашню», з обме-
женими можливостями поліфонічного багатоголосся, невеликим  
діапазоном, потребуючу постійної настройки).

Цілком природно, що гру на клавесині опановували і органісти 
(грали і церковну музику – на органі, і світську – на клавесині),  
і лютністи. Відповідно, і репертуар часто був спільним або значною 
мірою перетинався. Тому не дивно, що перші збірки (для клавірів 
у цілому) включають прелюдії, пісні, танці, обробки духовних піс-
неспівів і були створені найстарішим мюнхенським органістом 
Конрадом Пауманом (1415–1473), органістом з Констанци Гансом 
Бухнером (1483–1540) – для клавікорда, органістом і органобудів-
ником Арнольдом Шліком (1455–1460 – після 1517) та ін. А у другій 
половині XVI століття твори для клавірів вже пишуться спеціально.  

440 У деяких клавесинах є «лютневий» регістр (3-тя клавіатура, хоча звичайно було  
дві клавіатури).

441 Де, тим не менш, чудово звучав від XVI у «концертній» функції – до або після меси, 
налаштовуючи або утримуючи непобутову атмосферу духовного порядку.
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У 1571 році створюється одна з перших шкіл гри на клавірі  
Еліаса Амменбаха (1530–1597) Венеціанська школа дала цілу низ-
ку творів і виконавців- композиторів: А. Скварчалуні (пом. 1475),  
А. і Дж. Габріелі (середина XVI століття), К. Мерлотті (1533–1604), 
автор першого італійського трактату («Трансильванець») з гри на 
клавішних Дж. Дирута 442 – справжнє ім’я Дж. Манчіні (1550–61 –  
бл. 1610). Відомі нідерландці – А. Віллоерта (1490–1562) і Я. Бууса 
(пом. в 1565); іспанці першої половини XVI століття – Х. Бермуда 
(+1549) і Т. Санта Маріа (1565) – написали школи гри на клавірі. 
Англійська королева Єлизавета  І (1533–1603) захоплювалась вер-
джинелом 443 і спінетом, сама на них грала і всіляко підтримувала 
талановитих виконавців. І якщо найбільша і впливова школа кла-
весиністів склалася у Франції на рубежі XVII–XVIII століть (хоча 
клавірна музика – яскраве світське мистецтво – була затребувана 
вже при дворі Людовика XIV, у другій половині XVI ст.), то першість  
в цій галузі належить саме англійським музикантам, композиторська 
школа яких утворилася в останні десятиліття XVI століття. Саме 
у творчості англійських верджинелістів зароджувався клавірний 

стиль письма (спирання на жанрові формули народно- побутового 
– сільського та міського – середовища, передусім, одноголосна ме-
лодія з акомпанементом, хоча органісти- клавесиністи привносять 

442 В «Трансильванці» (1593) Дирута викладає аплікатурні принци (на органі та кла-
весині), дає поради з розшифровки орнаментики та димінуцій, обговорює питання ор-
ганного і клавесинного туше, посадки за інструментом, положення рук на клавіатурі. 
Суттєвою є й принципова диференціація музикантом (вперше) техніки гри на органі  
і «оперених» інструментах (чембало). Тут протиставляється призначення і репертуар цих 
інструментів: «… на органі грається «музика», на чембало – «танці», «відповідно до цього 
визначається й статус музикантів» органістів «і» грець танців [74, с. 147].

443 Верджинал (вірджинал, устар. віргінал, в сучасній транскрипції – вьорджінел: англ. 
virginal, від «virgin» – «діва», «панночка») – старовинний англійський різновид спіне-
ту. Має один набір струн і один мануал, зрушений вліво від центру. В Англії до XVII в. 
словом virginal (також у множині virginals) називали будь-які клавішні струнні (зокрема, 
клавесин). Перша згадка про інструмент з такою назвою міститься в трактаті чеського 
енциклопедиста Павла Празького «Книга про двадцяти мистецтвах» (близько 1463 р.). 
Перша згадка терміна англійською мовою відноситься до 1530 року, коли Генріх VIII ку-
пив п’ять таких інструментів. Спочатку, як усі клавіри, був поративним, потім – з влас-
ними ніжками. Розквіт популярності вірджинал припадає на другу половину XVI і першу 
половину XVII століть. В цей час в Англії склалася так звана школа вірджіналістов, най-
більші представники якої – Вільям Берд, Джон Булл, Орландо Гіббонс, Жиль Фарнебі,  
Томас Томкинс.
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у клавірний стиль і поліфонічні прийоми) і було покладено початок 
створення спеціального репертуару для клавірів. Все більш пере-
важаючі у світській спрямованості вокально- танцювальні жанри 
сприяли проведенню формотворчих, технічних, гармонічних і фак-
турних експериментів саме у клавірній творчості 444.

Таким чином, синтезувавши щипково- клавішну механіку органа 
і лютні, клавесин «дивно» поєднав «монументальний («органний») 
стиль з граціозно- витонченим («лютневим») стилем мініатюр» 
[768, с. 43]; органічно «вписався» до сольного, ансамблевого і (на-
далі) оркестрового виконавства 445. Клавесин своєрідно зафіксував 
(засобами, знаками та символікою інструментального мистецтва) 
перемогу світського начала в житті ренесансного суспільства (і на-
ступної доби, спонукавши широкий розвиток жанру мініатюри) – 
музикування як його невід’ємної частини. У добу Ренесансу в Італії 
клавесин був вже самостійним явищем з оригінальним сольним ре-

пертуаром, удосконалювався і розвивався конструктивно, знахо-
дився в епіцентрі художніх пошуків виконавського (виконавсько- 
композиторського) мистецтва.

На рубежі XV–XVI століть у музичній практиці Європи укорі-
нюється віола 446 – смичковий струнний інструмент з рівною кількі-
стю основних і резонуючих струн, очевидно, попередниця скрипки 
(Свободов стверджує походження скрипки від фіделя [708], але у ні-
мецькомовних країнах терміну «віола» в основному і відповідає тер-
мін фідель [662]) – з «оксамитовим» звучанням, новими смичково- 
технічними можливостями артикульованої моторики (які, звісно, 

444 Втім, розквіт таких «лабораторних» завдань приходиться вже на добу бароко  
і класицизму.

445 Свого розквіту інструмент зазнав у XVII–XVIII століттях (про що – у відповідному 
підрозділі), а в XX столітті переможно повернувся на концертну естраду.

446 У попередньому підрозділі ми вже вказували на зростання зацікавленості смич-
ковою віолою у пізньому середньовіччі. Однострунний фідель з грушоподібним резо-
натором (або т. з. смичкова однострунна ліра, яка зберегла свій зовнішній вигляд в ма-
люнках рукопису монастиря St. Blasien – Шварцвальд, XII століття, а до XIII століття –  
в скульптурах романських церков Франції) набув широкого поширення у Європі ще  
у X–XIII століттях. В. Свободов стверджує, що до цього часу вже існували і багатострун-
ні фіделі з формуванням звукоряду «під безпосереднім впливом виконуваних на ньому 
наспівів і награвань» [708, с. 53], з поступовим формуванням кварто- квінтового строю.
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ще далекі від барокової досконалості через відсутність, передусім 
якісного смичка, а також через лади на грифі та акустичні «по-
ступки» майбутній скрипці), головне ж – здатністю до звуковидобу-
вання і, що важливо, звуковедення (з оздобленням, «наповненням», 
«управлінням» стаціонарною частиною) довгих тривалостей. Усе це 
ставало у пригоді під час формування мелодійного тематизму. Віоли 
відзначались м’яким, матово- ніжним звучанням, але первісна при-
сутність ладів на грифі робила звук завжди «відкритим» – як на по-
рожніх струнах, до того ж лади полегшували інтонування, але поз-
бавляли виконавця можливості вільного використання різних видів 
строю та певним чином перешкоджали розвитку пасажної техніки 
у смичковому звуковедінні. Особливим різновидом цієї інструмен-
тальної групи були віоли з резонансними струнами: віола д’амур, 
віола да Бардона або баритон, віола- бастарда. Резонансні струни, 
розташовані під грифом над верхньою декою, своїми обертонами 
надавали звучанню приємного ніжного забарвлення. Ці інструмен-
ти, що виникли в процесі «боротьби» віол та скрипок, з часом також 
були витіснені інструментами скрипкового сімейства.

Віоли (фіделі) рубежу XV–XVI століть диференціювалися на 
два різних сімейства через спосіб тримання інструменту, форму  
й розміри, функціональні відмінності. Віоли да гамба («a gamba» – 
«у коліна»), або «ножні», трималися вертикально між колінами. Ві-
оли да браччо («a braccio» – «у плеча»), або «ручні» тримали лівою 
рукою на плечі, така постановка сприяла більшій виразовості зву-
ковидобування, звуковедення і загальної подачі музичного образу 
(що й було втілено у скрипковому звучанні трохи пізніше). За часів 
К. Монтеверді віолами да браччо називали інструменти скрипково-
го сімейства, які незалежно від розмірів свого корпусу трималися  
у плеча, а віолами да гамба – власне віольну групу, з триманням  
у коліна (так стверджує і К. Закс у «Лексиконі» 1913 року [995]) 447. 
Окрім розвороту до чуттєвої квазіголосової мелодійності, «європей-
ське смичкове виконавство в ході своєї еволюції виявило акустичну 
перевагу квінтового настроювання (через кварто- терцове, квартове, 

447 Докладніше про термінологічні розходження і подібності – у Свободова  
[708, с. 212–220].
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кварто- квінтове – А.Ч.) – інтервалу, укладеного між другим і третім 
обертонами натурального звукоряду… Консонансна природа терції, 
відкрита народними музикантами, сприяла утвердженню смичко-
вих інструментів квінтового строю в якості провідного смичкового 
інструментарію мажоро- мінорної системи, яка прийшла на зміну се-
редньовічній ладовій системі» [708, с. 103]. Таким чином, інструмент 
(його органологія, стрій, прийоми звуковидобування, фактура, аплі-
катура, репертуар, наочно- просторова табулатурна система) – на 
основі виконавської практики знову приймає активну участь у ста-
новленні нового (мажоро- мінорного і далі, гомофонного) мислення, 
«являючи собою (крім вказаних вище – А.Ч.) сферу звуковисотного 
співвідношення, найбільш перспективну для розвитку мелосу в рів-
ній мірі як вокального, так і інструментального» [там само, с. 105].

Важливим (для утворення майбутньої скрипки, без якої не-
можливо уявити розвиток музичного мистецтва від бароко до 
сьогодення) є формування вказаної загально- музичної парадигми  
у сфері народного музикування, де інструментальна складова тради-
ційно більш задіяна і розвинута, ніж у церковній музиці. Зокрема,  
В. Свободов вказує на природність такого розташування пальців лі-
вої руки на грифі інструментів альтово- тенорової теситури при гли-
бокому охопленні шийки великим пальцем, при якому між першим 
і другим пальцями складається відстань у тон (ширша), а між дру-
гим і третім – півтону (менша); саме такий фактурно- аплікатурний 
стереотип формує великотерцовий (мажорний) тетрахорд (раху-
ючи від відкритої струни). І якщо припустити, що пісенні мелодії 
народжувалися, у тому числі, «під руками» менестрелів 448 (з попу-
лярною від пізнього середньовіччя віолою), то процес формування 
мажоро- мінорного мислення, подальшої зміни чистого строю на 
темперований, як і шлях до модернізації фіделя у скрипку (з орга-
нізацією цілого сімейства), стають більш зрозумілими, прозорими 
і взаємопов’язаними. У ХVІІ столітті, з розвитком жанру сольно-
го інструментального концерту, створенням віртуозних взірців  

448 А таке абсолютно не виключено, бо широко практикується заміна вокальних голо-
сів на інструментальні, до того ж музикант- професіонал міг імпровізувати- створювати  
і голосом, і на інструменті, зокрема, підставляючи слова на мелодію, а не навпаки.
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оркестрової, камерно- ансамблевої та сольної музики (які вимагали 
усе більш віртуозних, багатих звукових, динамічних і технічних засо-
бів), сімейство віол (з усіма своїми різновидами 449) поступово зазнає 
витіснення набираючими сили через свої віртуозно- органологічні 
звукові якості скрипковими інструментами 450. Але віоли (да браччо) 
впритул підвели музичну історію (виконавство, музичне мислення, 
фактурні і структурні інструментальні форми, музичний тематизм) 
до створення і стрімкого розвитку одного з найзначніших інстру-
ментів Нового часу – скрипки (та сімейства в цілому. Скрипка вже 
в її передкласичному варіанті найбільшою мірою відповідала новим 
запитам музичної культури і чудово «уживалася» і з іншими типами 
народних інструментів, і з архаїчними формами, котрі продовжува-
ли звучати в ансамблях з нею. «Народний інструментарій володів 
внутрішньою єдністю, заснованим на спорідненість інструментів, 
на поступовий розвиток саме з фольклорних форм професійних 
видів» [210, с. 13]. В. Гінзбург стверджує, що процес трансформації 
народного інструментарію «передскрипкового типу» в інструмента-
рій, близький до класичного завершився вже до початку XVI сто-
ліття. У всякому разі в 1545 році Мартін Агрікола написав: «… хочу 
вказати на інший рід скрипок, які поширені в Польщі. На них стру-
ни настроєні по квінтах … Вони звучать цілком чисто, більш ніж-
но і художньо витонченіше, ніж італійські, краще у них і резонанс» 
[210]. Причому «у конструктивному відношенні скрипка, може 
бути, ще не цілком оформилася, але в музично- виразовому вона 
вже знайшла головні свої якості. З цього часу починається вплив 
її стійкої форми і професійних прийомів гри на народне мистецтво 
нового історичного періоду» [там само]. Широкої популярності  
у композиторському музичному професіоналізмі і інструментально- 
виконавського блиску скрипкове мистецтво набуде пізніше, за доби 
бароко, але вже у 50–60 роках ХVІ століття виконавці, композитори 

449 Довше інших «сородичів» протрималася віола да гамба, яка остаточно вийшла зі 
складу оркестрів і ансамблів вже у другій половині ХVІІІ століття.

450 Контрабас зберігав низку ознак віоли да гамба, а велика басова та контрабасова 
віоли самі виниклі тільки наприкінці ХVІ століття (для оркестрового виконавства) і от-
римали широке застосування.
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та інструментальні майстри оцінили чудові, надзвичайні сольно- 
інструментальні можливості скрипки та її незвичайну схильність, 
перспективи ансамблево- оркестрової гри, виявивши ініціативу від-
криття перших скрипкових майстерень Італії 451 (Брешіа, Кремона, 
Мілан, Неаполь, Флоренція) і Франції (Ліон) – на основі віольних  
і лютневих 452 виконавських та органологічно- майстерних досягнень, 
створивши необхідну «матеріальну базу» нового інструментального 
розвитку. Тобто, скрипка (створена на основі виконавського дос-
віду інструментів- попередників), удосконалившись у ХVІ столітті,  
в подальшому «підказувала» бароковим виконавцям- композиторам 
шляхи й засоби розвитку. Але накопичення вказаного інструмен-
тального (струнного грифового, у даному випадку) досвіду висту-
пає закономірно необхідним (і  у цьому значенні інструментально- 
парадигмальним), поступово- тривалим (скрипки і віоли досить 
довго існували паралельно) процесом передінсайтового «стрибка»  
у музично- мисленнєвій сфері та у належній матеріальній галузі 
створення нового («сумарного») інструментарію як важливого не-
від’ємного чинника музичної інструментальної культури.

Вражаюче розмаїття і технічно- органологічні новації відрізня-
ють ренесансні сімейства духових – як дерев’яних, так і мідних. 
Такі теситурні сімейства (передусім, їх розростання стосується  

451 Тільки в одній Італії у другій половині ХVІ століття налічувалося понад чотирьох-
сот скрипкових майстрів, які вже тоді довели усі етапи створення інструменту до доско-
налості: починаючи з підбору деревини, способів зміцнення деки (наприклад, китовим 
вусом), форм кутів, ефів, завитків голівки інструмента, розташування підставки, пружи-
ни і душки, і закінчуючи складом лаків і налаштуванням деки. Цілі родини скрипкових 
майстрів за низкою характерних ознак почали формуватися у конкретний напрям- школу. 
Так, Гаспаро Бертолотті (1542–1609) на прізвисько та Сало, його учень Джованні Паоло 
Маджіні (1580–1632) представники Брешіанської школи майстрів (інструменти досить 
великих габаритів з плоскими склепіннями і короткими тупими кутами); Андреа Аматі 
(1535–1611) – родоначальник кремонської школи, зумів створити.інструмент порівняно 
невеликого розміру, який набув так званого «італійського» тембру, наближеного до темб-
ру голосового сопрано. Сини і знаменитий онук Андреа – Нікколо Аматі (1596–1684), 
виховав цілу плеяду учнів, серед яких його син Ієронім (другий, правнук Андреа), Андреа 
Гварнері, Франческо Руджері (1645–1700) і найвідоміший з усіх – Антоніо Страдіварі (прі-
бл.1644–1737). Також відомі міланська (майстер Тесторе, Ландольфі, численні Гранчіно), 
неаполітанська (династія Гальяно), римська (Давід Текклер, 1666–1747) та інші італійські, 
а також французька, пізніше – німецька, австрійська, голландська та інші школі (доклад-
ніше про це у статті О. Марченко [524]).

452 Більшість скрипкових майстрів виготовляли також лютні, гітари, мандоліни, арфи.
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збільшення кількості та низькотеситурних різновидів) формують-
ся у зв’язку з усталенням практики вільної заміни хорових (во-
кальних) голосів на інструментальні (з  відповідними теситурно- 
хоровими характеристиками – за типом сопрано, альт, тенор, бас, 
і ширшими, ніж у вокальних голосів, для надання більшого об’єму, 
просторовості звучання, у тому числі, разом з хором), а також че-
рез зростання виконавських вимог до артикуляційно- динамічної 
гнучкості звуковидобування, звуковедіння, чистоти тону (строю), 
виконавської зручності та загальної якості звучання. На зміну «чис-
ленним варіантам, народженим в силу вміння і фантазії своїх твор-
ців 453, прийшли упорядковані сімейства інструментів, що знамену-
вало новий щабель еволюції духового інструментарію… Своєрідні 
тембри флейтових (лабіальних – А.Ч.), язичкових, тромбонів, які 
зазвучали узгодженим акордом, не могли не привернути слух нови-
зною і незвичністю – народжувалась перспектива подальшого шля-
ху» [443, с. 62]. Ця теситурно- тембральна тенденція в подальшому 
вплине на формування виразного оркестрового виконавства з його 
інструментальним дітищем – симфонізмом, а потім – виллється  
у (романтичну) тембральну індивідуалізацію численних оркестро-
вих і концертних соло, і далі – у пошуки нових звучних можливостей 
у ХХ–ХХІ століттях. Так, німецький теоретик музики, композитор  
і органіст, автор найбільшого в Німеччині XVII століття музично-
го трактату «Устрій музики» М. Преторіус 454 (1571–1621), опису-
ючи флейтове (продольного поки що типу) сімейство того часу 455, 
нараховує 21 різновид інструментів, серед яких дві флейти- пікколо,  

453 Мається на увазі Середньовіччя, яке народило неймовірну кількість і розмаїття  
інструментів, не співвідносну з будь-якою іншою епохою.

454 За вказівкою Ю. Фортунатова, Преторіус в своїй книзі «Інструментальний театр» 
представляє «рішуче всі інструменти Європи і найближчих сусідніх країн, навіть дикої 
Московії, а також якісь дивні інструменти, на яких грають тільки поляки. Як вони на них 
грають – цього сам чорт не розбере» [825, с. 31].

455 Серед лабіальних інструментів Відродження виділяється блокфлейта (шна-
бельфлейта) – продольна флейта, ще не витіснена навіть більш сучасним своїм різно-
видом. Тільки у середині ХVIII століття такі інструменти остаточно поступаються попе-
речним видам флейти (які володіють експресивним звучанням і високими технічними 
можливостями). Вважається, що поперечна флейта проникла до центральної Європи зі 
Сходу через Балкани, де до наших днів вона залишається найпоширенішим народним  
інструментом.
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дві дискантові (квартою нижче), чотири альтові, чотири тенорові, 
чотири бассет- флейти, дві басові і велика басова (у формі латинської 
букви S) [цит. за 904, с. 73]. Як бачимо, теситура інструментів пере-
важає голосову, у той же час, вони здатні вибудовувати однорідний 
акорд, що стає особливо важливим для народжуваного нового, го-
мофонного мислення. На жаль, стрій інструментів ще не відрізнявся 
достатньою уніфікацією (кварто- квінтове слишання, а тим більш – 
темперація, теж перебували у стадії оформлення).

Вказівка Р. Грубера на прихильність ренесансного вуха до різ-
ких, сухувато- гугнявих тембрів [224, с.  271] дійсно має підґрунтя, 
адже шалмеї, поммери, бомбарди (представники язичкового сімей-
ства духових), відомі ще у Середньовіччі, набувають у ХVІ столітті 
значної модернізації і поширення своїх різновидів. Їх темброва ха-
рактеристичність відповідає музичним нарисам природи (у зобра-
женні її натуральної фоносфери та вторинно – у втіленні пастуших- 
пасторальних награшів) та актуалізованій чуттєвій образності. 
Ренесансна «естетика суб’єктивістськи насиченої і афективно- 
експресивної природи» у ХVІ столітті (О. Лосєв [479]), хай і у якості 
«долання класичного італійського Ренесансу» (що, на наш погляд, 
свідчить про перехід до наступного етапу, тобто «передінсайтову» 
якість у розвитку музичного інструменталізму – його емансипації), 
коли на зміну простому «наслідуванню», «раціонально врівноваже-
ним формам зображення природи» попередніх двох століть (людсь-
ка особистість – понад усе, тому «пейзаж або ландшафт грав третьо-
рядну або навіть зовсім нульову роль в порівнянні з людськими фі-
гурами на передньому плані картини» [там само]) приходить погли-
блення гармонії природи з людськими фігурами 456, втілення «життя 
афективно налаштованого серця» 457 аж «до розчинення суб’єкта  

456 О. Лосєв вказує, що «відкривачами природи в цьому сенсі…, заперечуючи самих 
себе» стали не італійці, а німці та інші європейські північани, які вказали шлях непросто-
го, небуденного бачення природи (зокрема, всесвітнього потопу), коли простого наслі-
дування вже не вистачало. У таких випадках «антропоцентричне зображення людського 
тіла … замінювалося відкриттям природи в повному сенсі слова» [479]. Цікаво, що вже  
у ХІХ–ХХ століттях кращими виконавцями на цих характерних інструментах вважаються 
німці.

457 Такий підхід, зокрема, смикається з фантастично- казковими уявленнями, що блис-
куче буде розкрито за допомогою модернізованих язичкових інструментів вже у добу ро-
мантизму.
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в природі, до перетворення одного елемента на інший в самій при-
роді» [там само]. Характерна тембральність язичкових посилювала 
експресивність музично- інструментального вираження, не кажучи 
про перспективну можливість впливу на динамічно- тембральне 
посилення/послаблення стаціонарної частини звуку, урізноманіт-
неність гостроти/м’якості його атаки й закінчення. Отже язичкові 
шалмеї, поммери, бомбарди міцно закріплюються у музичній прак-
тиці Ренесансу й підлягають суттєвому удосконаленню, засвоюючи 
нові прийоми імпровізаційної варіативності з розмаїттям і віртуоз-
ною складністю орнаментальних прикрас та пасажів в ансамблево-
му, передусім, виконанні, у зв’язку з чим актуалізуються і процеси 
модернізації інструментарію.

Серед інструментів з подвійною тростиною у ХVІ столітті виді-
ляються низькі різновиди – бомбарда 458, дольцайна 459, сордоне 460, 

458 Бомбарда – великий басовий поммер (вважається завезеним зі Сходу підчас 
хрестових походів, хоча О. Кизиляєв стверджує європейське походження від авлосів  
[366, с. 26]), найближчий предок фагота, у ХVI столітті представлений теситурними різ-
новидами від сопранового (шалмей) до альтового, тенорового, баритонового, контра-
басового (бомбардоне). Цілісний дерев’яний конічний стовбур з воронкоподібним роз-
трубом у останнього доходив до трьох метрів в довжину, з 7–9 ігровими отворами (нижні 
були забезпечені технічним нововведенням – клапанами, оскільки виконавець не міг до 
них дістатися), подвійна тростина насаджувалась на спеціальну трубочку. Тембр був до-
сить грубим і маловиразним, до того ж труднощі викликали не тільки великі розміри,  
а й активність атаки звуку і стабільність строю.

459 Дольцайна – аналог бретонської бомбарди (іспанського народного інструмента)  
з досить сильним, пронизливим звучанням. Як новинку його згадує Г. де Машо. За опи-
сом Тинкториса, дольцайна має м’яке звучанням, що втілено у назві (від dolce – ніжно). 
На дольцайне, на відміну від шалмею, можливо виконати не всі твори, що є недоліком  
[366, с. 31].

460 Або сордун (нім. Sordune, іт. Sordone) зовні нагадує фагот, однак має циліндричний 
перетин повітряного каналу. Конструкція оснащена подвійною тростиною і спіралепо-
дібними каналами, вбудованими в корпус. Хоча низькі тони контрабасового сордоне охо-
плювали звуки великої октави, розміри його були порівняно невеликі, проте гучність за-
лишалася слабкою, навіть при максимальних зусиллях виконавця. Сордоне теж мав цілу 
родину різновидів.
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ракет 461, дульціан 462 та їх численні модифікації. Усі вони (особливо 
найнижчі) мали великі вади звучання, не утримуючи стабільної ви-
соти тону і не володіючи рухливістю, майже усі були величезних, не 
зручних для виконання розмірів (таких, що не завжди можна було 
дістатись нижніх отворів, для яких була винайдені спеціальні клапа-
ни, що діяли не за таким принципом, як сучасні, хроматичні). Тому 
потреба у стабільному дерев’яному (гугнявого відтінку, якому сим-
патизували ренесансні музиканти і слухачі) низькому інструменті 
сприяла створенню інструмента з більшими віртуозними можли-
востями та акустичними перевагами. Так з’являються інструменти 
особливої конструкції, зокрема, знаковий для еволюції духового ін-
струментарію в цілому фагот (від другої чверті ХVІ століття). Його 
винахідником тривалий час вважали італійця Афраніо дель Альбо-
незі 463, хоча слід наголосити, що над винайденням і виготовленням 
оптимального варіанту працювали цілі покоління і родини майстрів. 

461 Або ранкет (нім. Rackett, Rankett) також інструмент низького регістру з подвійною 
тростиною, який може вміститися на долоні. Здатність до звуковидобування найнижчих 
звуків пов’язана з особливою конструкцією – циліндром з дерева або кістки, всереди-
ні якого в довжину просвердлюють дев’ять паралельних отворів, послідовно з’єднаних 
між собою, утворюючих довгий циліндричний канал, який дев’ять разів проходить через 
корпус інструменту. Ракет також мав невизначений по висоті звук, неяскравий по гуч-
ності тон. Розташування отворів (тонких, глибоких, з різним нахилом, щоб дістатися до 
потрібної частини каналу) дозволяло виконавцю тримати обидві руки на одному рівні, 
по обидва боки від інструменту, і користуватися при грі не тільки подушечками пальців,  
а й фалангами. Ці отвори є додатковим підтвердженням високого технічного рівня, до-
сягнутого майстрами епохи Відродження [366, с. 19]. К. Закс говорить про перші згадки 
цього інструменту на початку XVI століття [997, с. 148].

462 Інструмент з м’яким, ніжним звучанням (знову від dolce). Вважається безпосе-
реднім попередником фаготу, у період формування останнього був дуже поширений.  
З самим терміном «дуль ціан» пов’язана найбільша кількість розбіжностей трактування.

463 Phagotum Альбонезі 1525 року сильно відрізнявся від відомого нам фаготу, про 
що стало відомо після досліджень Л. Ленгвілла і Ф. Галпіна (плутанина виникла че-
рез формулювання у Словнику Г. Рімана: «Фагот <…>, нащадок бомбарди, що існувала  
в 16-му столітті, величезні розміри якої навели каноніка Афраніо дель Альбонезі 
в Феррарі 1525 на думку перегнути трубу навпіл і скласти її на подобу до (голосових) 
зв’язок (fagotto)» [674, с.  1306] («фагот» перекладається з італійської як «в’язанка, 
зв’язка»). Відмінності між Phagotum’омАльбонезі і фаготом: у способі подання повітря 
(в Phagotum за допомогою міху, як у валторни) ізвукоутворення (в Phagotum – одинар-
ні металеві пластини – «язички», у фагота – подвійна очеретяна тростина); у кількості  
і довжині два U-подібних каналів (у Phagotum їх два довжиною близько 22 дюймів=56 см, 
у фагота – один довжиною 4 фути=122 см); у формі каналів (у Phagotum – циліндрична,  
у фагота – конічна [366, с. 38–42].
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В конструкції фаготу синтезовані- модернізовані принципи та дета-
лі низки басових язичкових: бомбарди і бомбардону, бас-блокфлей-
ти, шалмею, крумгорну та інших. Фактично фагот (або дульціан, як 
вважає С. Левін, це і є перший фагот) виник, коли «непомірно дов-
гу, незграбну бомбарду як би склали навпіл, надавши її стовбурові 
форму латинської букви U» [443, с. 70]. Така конструктивна «опера-
ція», теоретично обумовлена трансформацією розмірів трубки для 
зручності виконання, надала нових властивостей якостям звучання 
нового басового інструмента з подвійною тростиною на практиці – 
позбавившись грубої сили бомбарди, дульціан- фагот придбав при-
ємну м’якість тембру (що й вплинуло на назву «дульціан» – від dolce; 
назва ж «фагот» виникла орієнтовно наприкінці XVI століття 464). Від 
бомбарди дульціан успадкував шість- вісім ігрових отворів, один або 
два нижніх клапани, подвійну тростину (такої ж форми дещо змен-
шеного розміру [366, с.  38]). Моментально складається вже фаго-
тове сімейство (склад його наводить М. Преторіус 465), яке зберегло 
до сьогодення тільки родовий вид фаготу 466 і контрфагот. Протя-
гом XVI і ще XVII століть фагот і його різновиди використовувалися 
паралельно зі «старими» бомбардами, поммерами і шалмеями.

Друга половина XVI століття відзначена епохальними змінами 
органологічно- конструктивного порядку в галузі духового інстру-
ментарію. Крім винаходів нових інструментів (фагот, тромбон) від-
бувається певна «клапанна революція» – система ігрових отворів 
для діатонічних звукорядів змінюється корінним чином у відпо-
відності до вимог мелодійно- хроматизованого звуковтілення. Це 
клапана система нового рівня (ми вже вказували, що у інструмен-
тальні майстри використовували клапани для нижніх звуків басо-
вих поммерів і бомбард ще у XIV–XV століттях, де вони виконували 
просту механічну функцію «засобу повідомлення» між пальцями 

464 Прослідкувати це достеменно поки неможливо (докладніше про це див. у дисерта-
ції В. Попова «Людський голос фаготу» [645, с. 30–33]).

465 Це (за Преторіусом) дискантовий фагот, два фаготи- пікколо, три хорист- фаготи, 
квартфагот і квінтфагот. Назва «хорист- фагот» пов’язана з застосуванням у церковному 
музикуванні (підтримання або заміна голосів хору) для посилення, зокрема, тенорів [цит. 
за 904, с. 75].

466 І. Шабунова вважає, що це хорист- фагот [904, с. 75].
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виконавця і найбільш віддаленими, недосяжними для них отвора-
ми у подовженні діатонічного звукоряду, тобто принципово нічого 
не змінювали у конструкції інструмента). Але від другої половини 
XVI століття, на фоні процесу все більш актуальної хроматизації 
(у ренесансному музичному мисленні, мелодиці, інструментально- 
органологічних тенденціях – з перспективою інструментальної ево-
люції аж до XIX століття) клапани духових 467 стають механізмом їх 
хроматизації. Оскільки «вилкова аплікатура» 468 або поглиблення 
ігрового отвору через косе свердління, які винахідливі виконавці 
застосовували для видобування окремих півтонів на діатонічних 
інструментах, постійно викликали інтонаційно нечисті (кіксування 
духових) або тьмяні, тусклі звучання, спільна інженерно- технічна та 
виконавська думка рухалась у бік необхідності окремого отвору для 
кожного півтону, на повну низку яких у грі не вистачило б десяти 
пальців. Тоді й була винайдена принципово нова хроматична кла-
панна система, де клапани щільно закривали «свої» ними отвори 
і відкривали їх лише в момент введення їх в дію, натискання. Але 
шліфування самого механізму до сучасного стану тривало ще про-
тягом майже трьох століть. Тоді ж, у XVI столітті, був винайдений 
сам принцип клапанів в системі духового хроматичного звукоряду, 
що справило дійсно революційний вплив на розвиток музичного 
мистецтва в цілому й інструментального, зокрема. Зрозуміло, що 
у струнних питання хроматизації вирішується шляхом додавання 
струн у багатострунних (збільшення їх кількості також вимагало 
спеціального механізму перемикань у різні площини); регулювання 
відстані і розмірів ладків, довжини та ширини грифу у грифових; 
певної системи ладового інтонування у смичкових (як, втім, і у всіх 
інших). Клавішні тут неухильно рухались у бік темперації.

Мідні духові, які найпізніше приєдналися до процесу хромати-
зації у своїй органології, все ж поступово долучалися дії хромати-
зованих звучань у виконавстві. Зокрема, завдяки органологічній  

467 Передусім, дерев’яних (лабіальних та язичкових); «мідь» приєдналася до цього 
процесу вже пізніше, у ХІХ столітті, коли 1814 року був винайдений помповий вентиль  
і 1832 року – поворотний [135].

468 Ігрові отвори на інструменті закривалися не підряд, а через одне (пальці як би упо-
дібнювалися вилці).
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властивості висування куліси це міг тромбон, виникнений  
у ХV столітті шляхом тривалої еволюції – ще від давньоримських 
часів – тромбон (сам термін «тромбон» походить від латинського 
«buccina» 469, що означає «труба» або «ріг» – інструменти з такою 
назвою виробляли з рогів тварин, а пізніше з металу). У ХV столітті 
на основі давнього органологічного принципу дугоподібних трубок 
з висувним пристроєм 470 формується нова група інструментів. Тут 
є певний парадокс – тромбони «були досконалими ще до виник-
нення організованих оркестрів» [359] – тобто, могли видобувати 
повну хроматичну гамму по всьому діапазону, крім найнижчої ча-
стини (М. Мерсенн описує сім позицій куліси для такої можливості 
[359, с. 27]), широко використовувалися в світському консортному 
і церковному музикуванні 471, відомі майстерні виконавці, але до 
оркестру потрапили чи не останніми, вже у ХІХ столітті. Але саме  
ХV століття виявляє чисельні архівні документи щодо використання 
тромбону 472 (про парад 1414–1418 рр. у німецькому місті Констанце 
з трьома англійськими тромбоністами; в Берліні 1421 року на служ-
бі у маркграфа Бранденбурзького згадується тромбоніст; запис про 
прийом на службу в 1429 році. нового тромбоніста у міській книж-
ковій платіжці м. Хільдесхайм та ін. [408]). Тромбони різних теси-

469 У німецькомовній транскрипції «buccina» перетворилася на «busine» і використо-
вувалося щодо до металевих військових труб, з теситурним розподілом яких відбулася 
трансформація busane – busaune – pusaune – posaune.

470 Перша згадка про духовий інструмент з кулісою – tuba ductilis («пластична», «тя-
гуча», тобто з рухомою трубкою) – зустрічається у Вергілія (70–19 рр. до н. е.) та Іси-
дора (прибл. 570–636 рр. н. е.). Припущення щодо такого походження тромбону робить 
Д. Рогаль- Левицький [675, с. 184]. Г. Ріман вказує на IV до н. е. [443, с. 45]. Дослідники 
вказують тромбон серед інструментів Помпеї (виверження Везувію відбулося у 79 р. н. е.), 
на користь чого можна навести той факт, що в 1738 році під час розкопок Помпеї, були 
виявлені два інструменти з кулісою, викувані з бронзи і з золотими мундштуками [675, 
с. 185]. З тих часів тромбон майже не зазнав принципових конструктивних змін.

471 У ХV столітті тромбонова група володіла більш тихим і м’яким тоном.
472 Приблизно у 1460-ті відомий також кулісний сакбут за своїми різновидами. Слово 

«sackbut» поєднує два французьких дієслова – sacque («тащити з підкручуванням») і bout 
«штовхати»). Д. Рогаль- Левицький називає сакбути – більш мініатюрні і тихі (що робило 
їх відповідними для органічного входження до камерної вокальної та інструментальної 
музики) – першими тромбонами [675, с. 184] Фламандський теоретик і композитор Ио-
ганн Тинкторис (1446–1511) при дворе Фердинанда 1 писал в 1487 г. о тромбоне «це дуже 
мелодійний інструмент з родової труби (труба), який називається в Італії тромпонами, а 
у Франції sacque-bout».
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турних видів 473 (сопрановий або дискантовий, альтовий, теноровий 
і басовий, що розширювало можливості тимчасового доповнення 
та дублювання вокальних мелодій, не змінюючи основного призна-
чення інструментальних партій) швидко поширюються, входячи до 
міських духових оркестрів, які грають на весіллях, торжествах, гро-
мадських заходах, у церквах (де вони, як і сак бути, використовують-
ся у дублюванні або заміні співочих голосів) і військовій музиці 474.

У становленні тромбону важливу роль відіграла труба з кулі-
сою, яка мала значно подовжений мундштук і вимагала особливого 
способу гри – одна рука виконавця притискала мундштук до губів,  
а інша пересувала сам інструмент вдовж мундштучної гільзи довжи-
ною 25 см подібно до куліси, через що крім натурального звукоряду 
можна було отримувати і деякі хроматичні тони – фальшиві у край-
ніх позиціях (грати було вельми незручно – громіздке пересування 
інструмента по довжині куліси, а не навпаки, як у тромбоні, пору-
шувало роботу губ і амбушура, одинарна куліса не могла забезпечи-
ти стійкості – що відбивалося на якості звуку). Втім, кулісна труби 
протрималась в музичній практиці аж до ХVІІІ століття (в кантатах 
Й.С. Баха вона має назви Corno tirarsi або Tromba da tirarsi, тобто, 
«розсувна труба», з італійської).

Своєрідне проміжне становище між мідними (мундштучний 
засіб звуковидобування) і дерев’яними (матеріал виготовлення, 
отвори у стовбурі) обіймали старовинні мундштучні інструмен-
ти (відомі на рейнських мініатюрах ХІ ст.) – цинки (нім. Zink; італ.  
Cornetto – ріжок), з прямим (обтягувався шкірою білого або жовто-
го кольору – італ. Cornetto diritto) або зігнутим (більшого розміру, 
обтягнутий шкірою чорного кольору – нім. Schwarzer Zink) стов-
буром з 7-ма отворами. Чашоподібний мундштук (з твердих порід 
дерева або слонової кістки) з вузьким отвором на прямий стовбур 

473 часто – і з різними найменуваннями – trombone, trompone, trombonus, posaune, 
bosaune, busaune, busanne, sacqueboute, sacabuche, sackbut, shakbushes, sagbut.

474 Відомі виконавці- тромбоніст ХVстоліття –Джованні Арріго (Німеччина), Барто-
ломео Тромбончино (Італія, м. Сієна), Джованно Альвізі (Північна Італія) на прізвисько 
«тромбон» –тромбоніст- композитор (хорові твори за участю різних духових). Кращими, 
європейськи визнаними майстрами мідних інструментів рахувалися нюрнберзькі, саме 
вони постачали свою продукцію церквам, придворним і аристократичним капелам.
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або насаджували (що дозволяло видавати, в залежності від гучності 
звуку, різкий або глухий тон), або пригвинчували (щоб тон ставав 
то яскравим, то м’яким). За своїм тембром цинк схожий на мідні: 
в високому регістрі близький тону труби, в низькому – тромбона, 
але в його забарвленні також прослуховуються відтінки дульціана, 
що в поєднанні з тембрами дерев’яних духових створювало цікавий 
ефект. Як і інші, цинк мав усі теситурні різновиди – діскантовий; те-
норовий (мав S-подібну форму і один клапан), басовий (серпент 475). 
Вже у ХІV столітті цинки – одні з найбільш поширених інстру-
ментів: як найбільш ранні мундштучні з діатонічним звукорядом 
вони використовувалися у мелодійні функції інструмент. Незва-
жаючи на труднощі гри, інструменти широко застосовувалися ще  
у ХVІ – ХVІІ століттях по всій вертикалі музикування – у світській 
розважальній, церковній, народжуваній камерній музиці і, звичай-
но, у давніх прихильників духових – баштових виконавців 476.

Дуже активно розвивається і ренесансне виробництво хордо-
фонів з клавіатурою, а відповідно – музика і виконавство на орга-
ні. Органна музика, крім храмового використання (що  дало мож-
ливості для інтенсифікації органобудівництва та розвитку його 
фактурно- виражальних засад), завжди була тісно пов’язана з лютне-
вою та клавірною (більшість музикантів володіли певним мультиін-
струменталізмом з різних причин). Через допуск у храмовий простір 
орган поступово опрацьовує багатоголосся – поліфонічне церковне  
і перспективне гомофонне (закладені в природі цього інструмента) –  
як фундаментальний принцип нової європейської музики 477 (через 

475 Басовий цинк отримав назву серпент, оскільки його подовжений стовбур кілька 
разів вививався, як змія. Його звучання не відрізнялося яскравим тембром і точним від-
творенням інтонації. Спроби оснастити його на початку ХIХ століття клапанами (до та-
кого різновиду зверталися Дж. Россіні, Ф. Мендельсон і Р. Вагнер) не знайшли успіху,  
і серпент був витіснений спочатку бас-горном, а далі офіклеїдом і сучасною тубою. Однак 
у басовій функції навіть недосконалий, але улюблений інструмент притягався (в церков-
ній і військовій музиці) аж до середини ХIХ століття.

476 Цинки використовували у своїх творах Дж. Габріелі, К. Монтеверді (опера «Ор-
фей»), М.А. Честі («Золоте яблуко»), Г. Шюц (церковні товри), Й.С. Бах (церковні канта-
ти), К.В. Глюк (опера «Орфей»).

477 Що документально фіксується в церковному співі з IX століття, але виникло наба-
гато раніше, прибл. у III–IV ст. [843, с. 81].
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західну доктрину 478 різних голосів як суверенних особистостей, 
що разом славлять Бога, «спочатку в єдиному ритмі (паралельний 
органум), потім в різних ритмах; гармонія трактується як єдність  
в різноманітті» [843, с. 81]). Найстаріші національні композиторсько- 
виконавські (зокрема, інструментальні) школи Західної Європи (іта-
лійська, нідерландська, англійська, французька, іспанська, німецька) 
«…сформувалися на базі органної культури згаданих країн. Вони за-
роджувалися, розвивалися, досягали розквіту, знаходилися в зане-
паді в безпосередній залежності від контролю церкви над органної 
музикою – довгий час єдино масовою і загальнодоступною, поки 
не сформувалися (в різних країнах в різний час і з різним ступенем 
успішності) оперний і симфонічний види мистецтва – однозначно 
світські» [30, с. 20]. Суттєве значення для розвитку технічних та ху-
дожніх можливостей органа мали й конструктивні новації майстрів 
Ренесансу: вже за доби Ars nova полегшується важка середньовічна 
клавіатура (на  якій мали грати кулаками або ліктями) – що нада-
ло сприятливих умов для розгортання клавірного інструменталіз-
му; розширюється обсяг клавіатури (від фа великої до ля другої 
октав); вводяться додаткові (дві-три) клавіатури, а на початку сто-
ліття XIV століття з’являються перші відомості про застосування 
ножної клавіатури з восьми- дванадцяти клавіш 479; в 1565 році в Іс-
панії використовуються різні органні регістр з 16-ма трубами для 
кожної клавіші. Зростала і роль органіста у соціальному (наприклад, 
високий авторитет органістів Франческо Ландіна 480 у XIV столітті  

478 На відміну від православної, де різнодумство неприпустимо, ідеалом є собор-
ність з власним символом – унісоном [843, с. 81]. Тому на Сході багатоголосся, зрештою, 
теж «пробило собі дорогу», але значно пізніше (до кінця ХVI ст.), хоча здавна існувало 
в народній музиці, а його поява в церковному побуті розглядається як вплив останньої 
та західної музично- професійної традиції. Власне, ставлення до органу утворює один  
з найважливіших пунктів відмінності розвитку музичного мистецтва (мислення) Західної 
і Східної Європи (після 1054 року).

479 Її винахід надають Брабантському органістові Луї ван Вальбеку.
480 Флорентієць Франческо Ландіна (1325–1397), на прізвисько «Cieco degli Organi» 

(«сліпий органіст»), виконував духовну музику на великому органі в церкві Сан- Лоренцо 
та музикував на портативному інструменті при герцогському дворі, граючи світські п’єси 
і акомпануючи співакам [450, с. 293].
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і Антоніо Скуарчалупі 481 в XV) і музично- композиційному (вже 
допускались чергування у месі хорових та органних – інструмен-
тальних – розділів, правда тих самих співів, але це посилювало 
роль органіста та інструментального звучання, зростала й «артис-
тична особистість, по-новому відчутна в загальному ансамблі [450, 
с.  293]) аспектах. Актуалізується практична виконавська майстер-
ність та її теоретичне викладення у різних національних органних 
школах, які розвиваються (ми вже згадували у зв’язку з клавірною 
творчістю про трактати і діяльність Дж. Дирути, А. Шліка, Х. Бер-
мудо та ін.). Так, виконавсько- композиторський стиль (збереглися 
його твори і методико- теоретичні праці) німця Конрада Паумана  
(бл. 1415–1473) відрізняється «дивною цілісністю, хоча композитор 
дотримується ще дуже скромних форм», його «свіже мистецтво» 
явно зафіксувало «те, що готувалася принаймні десятиліттями» 
[450, с.  294]: крім духовних тем, це органні обробки італійських, 
німецьких і французьких пісень 482, стрункі за формою і витримані 
кожна в одній манері; це твори прелюдійного типу (з характерно- 
органними пасажами і змінами фактурних формул), переважно 
двоголосні, з ясною гармонією, головне ж – можливі у виконанні 

лише на інструменті. Пауман обробляє мелодії, «частково до-
тримуючись традицій вокальної поліфонії a cappella і одночасно як 

би знаходячи пальцями на мануалі органу потрібні йому звучан-

ня (курсив мій – А.Ч.), щоб «колорувати» мелодію і супроводити 
її гармонічними співзвуччями… Пауман не строго поліфонічний, 
він творить саме для органу» [там само] – але вже без голосу, ін-
струментально (одночасно наслідуючи вокальному першоджере-
лу і використовуючи інструментальні прийоми гри). Австрійський 
органіст Пауль Хофхаймер (1459–1537) – виконавець, композитор  
і органобудівник – пише музику вже іншого рівню й масштабів: за-
пис на трьох рядках демонструє складне поєднання «самостійних, 

481 Антоніо Скуачалупі (1416–1479–80)– найвідоміший органіст ХV століття в Італії 
(Флоренціявідомий як соліст на органі в церкві і при дворі Медічі.

482 Які не раз слугували джерелами тематизму у поліфоністів нідерландської школи, 
але більш розгорнутими постають тепер чисто інструментальні преамбули, збагачується 
їх викладення.
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розвинених, широких мелодійних ліній, контрастну поліфонію …  
неможливі в вокальних творах суворого стилю: мелодика в орган-
них обробках носить специфічно інструментальний характер 

за діапазоном, інтервалікою, вибором пасажів і прикрас (курсив  
мій – А.Ч.)» [450]. Учні Хофхаймера (Конрад Бруман, Ханс Коттер 
з Ельзасу, Ханс Бухнер), не залишаючи ще галузі обробок вокаль-
них мелодій для органу, впевнено рухаються убік інструментальних 
жанрів (прелюдії і фантазії) та поліфонії строгого стилю в її інстру-
ментальному втіленні (рух до майбутньої фуги). У XVI столітті орга-
ністи повсюдно поповнюють свій репертуар такими інструменталь-
ними жанрами, як ричеркар, канцона, токата, які частково вико-
ристовують поліфонічні вокальні форми, але не пов’язані з прямими 
обробками вокальних джерел (останні ж у цілому ще усе XVI сто-
ліття залишаються в арсеналі органістів, лютністів і клавесиністів). 
Виконавська ж майстерність же органіста (як  і клавіриста й лют-
ніста) Ренесансу включає складний професійний комплекс володіння  

інструментальними прийомами колорування та специфічного «при-
крашання» мелодій, особливою пасажною технікою, методиками 
імпровізування на інструменті та «спартирування» 483 (додамо сюди 
позаінструментальні знання правил церковної та світської музики  
у цілому), що вимагало значних зусиль і часу 484.

XVI століття – час всеєвропейської слави органістів венеці-
анської композиторської школи – Андреа Габріелі (1510–1586) 
і його учня і племінника Джованні Габріелі (1557–1612), Клау-
діо Меруло (1533–1604), а також в Іспанії 485 – Антоніо де Кабесон  
(1510–1566), Томас де Санкта Марія (1510–1570) та ін. Італійці були 
майстрами поліфонічного стилю, писали інструментальні канцони  
і ричеркари, просуваючись до створення фуги. Так, старший Габріе-
лі блискуче опанував принцип імітації і використовував подвійний 
тематизм, теми в збільшенні, зменшенні, зверненні, скороченому 

483 «Зведення» вокальних поліфонічних партій до органної партитури, що сприяло 
охопленню цілого твору.

484 Х. Бермудо стверджував, що не знає органіст має навчатися не менше  
двадцяти років.

485 Що збігається з розквітом клавірної музики.
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провадженні, а також подвійний контрапункт в різних інтервалах, 
вперше використав зіставлення тембрів, що було воістину нова-

торським кроком, можливим на органі. Органіст і клавесиніст Ме-
руло у своїх численних токатах, ричеркарах, канцонах, спираючись 
на традиції хорової музики, «пророщував» паростки майбутнього 
інструментального стилю у вигляді швидких «токатних» пасажів, 
імітаційного розвитку і т.ін. Концерти на двох органах А. Габріелі  
і К. Меруло завжди ставали яскравою подією в музичному житті 
розпещених венеціанців і незмінно залучали багато слухачів [450], 
являючи ознаки майбутньої концертності інструментального сти-
лю. Мультиінструменталіст 486 Кабесон, крім вокально- хорових тво-
рів церковного й світського гатунку, писав для великого церковного 
органу; молодого, чисто світського, клавесину; «досвідченої» світ-
ської арфи; близької до побуту віуели, що саме по собі «виявилося 
безсумнівно плідним для трактування інструментальних жанрів, 
для їх тематизму і формоутворення» [450, с. 298].

Творчість усіх згаданих органістів стала значним внеском у фор-

мування системи автономного музичного інструменталізму, фік-

суючи її важливі мовні ознаки – можливості музики бути викона-

ною тільки на інструменті; красу і міць майбутнього концертного 

інструментального звучання; сполучення світських (розважально- 

красивих) та «високих» (славлячих Красу) ідейно- образних на-

хилів. У цілому органна інструментальна культура Ренесансу (як  і 
бароко) зробила важливий внесок у формування автономного му-
зичного інструменталізму в усіх його аспектах: конструктивно- 
органологічному (розвиток клавішного принципу, акустичні та 
багатоголосні, зокрема, контрастно- тембральні, засади), музично- 
мовному (поліфонія та інші форми багатоголосся, специфічна орна-
ментика, інструментальні жанри прелюдії, фантазії, ричеркара, кан-
цони, токати та ін.) ідейно- образному (зв’язок як з храмовими висо-
кими ідеями, так і з побутовою образністю), музично- теоретичному 
(трактати органістів на основі власної багатої інструментальної 
практики; теоретичні роздуми та педагогічні поради).

486 віртуозно грав на органі, клавесині, віуелі.
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Певною мірою у Ренесансі зберігався і етос інструментів 
ієрархічно- соціального порядку (з ще більш ж нечіткими границя-
ми, ніж у Середньовіччі): лютня, віола, орган, спінет, арфа і труби 
(найкоштовніші інструменти середньовічного міста) залишалися 
пріоритетом вищого благородного світу; скрипки (фіделі), басові 
віоли, майже всі духові (крім шляхетно- сигнальної труби – флейти, 
шалмеї, поммери, бомбарди, корнети, значно модернізовані, спорід-
нені з трубою з кулісою інструменти – тромбони) належали музич-
ній практиці нижчих класів (але не завжди, як вказувалося). Цікаво, 
що у церковному музикуванні (яке в західній традиції все більш до-
пускало інструментальні звучання) відбувалося певне «примирен-
ня» вказаних інструментально- соціальних шарів: лютні та арфи по-
єднувалися з органом, а «неблагородні» духові (передусім корнети- 
цинки і тромбони) навіть закріпилися у церковно- музичній практи-
ці раніше за струнні (які майже до кінця XVI століття не допускали-
ся в церковні ансамблі), що втілилося й у церковному (і світському, 
звичайно) живопису – ангели, як справжні «примиренці», грають на 
усьому розмаїтті музичного інструментарію.

Таким чином, підсумовуючи, зазначимо, що музика доби Від-
родження – як вокальна, так і інструментальна – супроводжувала 
усі сторони суспільного життя: вона звучала у церквах і палацах, 
купецьких і цехових зборах, в приватних будинках і на вулицях міст, 
у традиційному сільському фольклорі. Інструменти, які ще від часів 
Середньовіччя стали невід’ємною частиною усіх вказаних шарів бут-
тя, набували все більшого розмаїття, якісно- звучної модернізації, 
функціональності; виконавці- інструменталісти ставали здатними 
до втілення усе більш ускладнених та новацій них художніх і техно-
логічних завдань, а інструментальна музика здобула власних жан-
рових надбань. Провідна роль у формуванні мистецтва доби Рене-
сансу належала не стільки музично- церковним творінням, скільки 
жанрам побутового (світсько- розважального) музикування (навіть  
у країні великих поліфоністів – Нідерландах). Інтонаційно- 
тематичну (інтонаційно- мелодійну) основу музичного мистецтва, як 
професійного (наприклад, меси нідерландців на мелодії популярних 
пісень), так і народного, світського складає матеріал національного  
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фольклору, скоріше міської (бюргерської, цехової культур, розпоча-
того руху академій), ніж селянської природи 487. Традиційні для єв-
ропейського ренесансного побуту ярмарки, вуличні й міські свята 
супроводжувалися танцями і грою на музичних інструментах, 

зокрема, вже не тільки танцювально- прикладною, а й «для 

слухання» («фонового», в основному, для створенні святкового 
настрою). Значно зростає загальна музикальність (хоча доба в ці-
лому характеризується пріоритетами живопису та архітектури) на-
селення, що відбивається у музичній (поки що загальній, не інстру-
ментальній) емансипації та зростанні- поширенні функціонального 
значення музики, зокрема, художньо- естетичного. Так, у Нідерлан-
дах XV–XVI століть (які славилися на всю Європу, передусім, мисте-
цтвом живопису і гравюри), за свідченнями іноземців, що відвідува-
ли країну, народ був «незвичайно музикальний» і музику шанували 
більше, ніж інші види мистецтв 488 – мабуть, це один з факторів ви-
никнення саме на цьому національному грунті знаменитого полі-
фонічного стилю і органної інструментальної культури (з першими 
взірцями публічного інструментально- органного концерту як дже-
рела утворення і утримання радості), які розповсюдилися і активно 
вплинули на європейський музичний тезаурус. (у цілому ренесансна 
поліфонія виступила тим «поліфонічним фундаментом, першости-
лем всієї європейської музики, на якому виросла (вже у наступну 
добу – А.Ч.) бахівська майстерність» [695, с. 275]).

Найважливішим завоюванням музичних теорії і практики Від-
родження слід вважати емансипацію музики як виду мистецтва. 
З одного боку, кристалізується антропологічно- пантеїстична ідея 
«музичного універсуму», коли на зміну середньовічній «музиці не-
бесних сфер» приходить універсальність людини, в якій поєдну-
ються земне і божественне начала, з посиленням безпосередньо- 
чуттєвого вираження і впливу, зростанням ролі світських музичних 
жанрів та їх взаємовпливом з церковними. З іншого боку, у спро-

487 На відміну від слов’янського шляху музичного формування.
488 В. Коннов наводить свідчення 1566 року італійця Гвіччіардіні про те, що «в наро-

ді, не вчившись співати разом, співають надзвичайно красиво і гармонійно правильно»  
[402, с. 7].
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бі створення цілісної концепції «людської» музики об’єднуються 
її ідейно- моральні функції та відповідні, більш конкретизовані та 
інструменталізовано- структуралізовані специфічні музично- мовні 
засоби, відбувається поворот від антиномії «теоретичної» (наслі-
дування гармонії вищих сфер) і «практичної», чуттєвої (вторинне 
наслідування першому наслідуванню) музики до взаємодії музи-

ки і людського Я. В цьому повороті внутрішнє, особистісне життя 
людини з його переживаннями стає для музики сферою пізнання, 
тобто на перший план виходять проблеми «чуттєво- практичної» 
музики, де музичні інструменти (отримавши у попередні сторіччя 
певний статусно- функціональний, естетичний і деякий музично- 
технологічний досвід) починають висуватися на передній план 

композиторської і слухацької уваги, впливаючи вже певним чином  

і на формування музично- мовних і навіть інструментально- 

мовних засад (у  свою чергу, інструментальна органологія значно 
просунулась вперед у вдосконаленні лютні, органу, виникненні кла-
вірів, духових, смичкових – з урахуванням теоретичних і практич-
них вимог часу).

Але значні мисленнєві, естетичні, інструментально- органологічні 
та музично- мовні винаходи ХІV–XV і особливо XVI століть («про-
ростання» гомофонних принципів, винахід мажоро- мінору, певна 
індивідуалізація мелодики на шляху до повноцінного тематизму  
з началами розробковості, розвиток чисто музичного структуруван-
ня, кристалізація деяких музично- інструментальних жанрів, синте-
зування поліфонічно- церковних та побутових форм музичного ви-
раження; винайдення більш досконалого клавіатурного механізму 
з утворенням клавесину та модернізацією органу та ін.) не ставши 
власне парадигмальним «стрибком» (як  фіксована автономізація 
музичного інструменталізму у XVII столітті), створили усі необхід-
ні умови для вибуху «немиттєвого інсайту» у наступну добу. Таким 
чином Відродження, як культура «спілкування культур», оригіналь-
ність якої виражається в перехідності, чудово виконала роль такого 
музично- інструментального «трампліну».

Тут необхідно зазначити ще одну важливу (системну для 
музичної творчості) особливість: музичний інструменталізм  
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(як  і у попередні проаналізовані нами історичні епохи) предметно 
каталізує процес автономізації музики (вироблення власних специ-
фічних засобів виразовості і власної мови) в цілому. Статус музич-
ного мистецтва Відродження як переходу, «шляху до психологізації 
принципу сприйняття звучного» [87, с. 139] (тобто, переживально- 
слухацького, а не структурно- композиторського) – з посиленням 
індивідуально- емоційного переживання, відчуттям причетності до 
(християнського) таїнства гармонії людської душі і Бога, поступо-
вим виходом музики з «ремісничого», структурно- технологічного 
стану до сфери «витончених мистецтв» – який в остаточній формі 
реалізувався лише на початку XVII століття (опера 1600 р., збірник 
мадригалів Дж. Каччіні 1602 р., трактат Р. Декарта «Compendium 
musicae» 1618 р.), дозволяє виділяти і аналізувати вже окремі уста-
лені види інструментальної творчості епохи.

В усіх проаналізованих нами розповсюджених (зокрема, й ново-
створених, як клавірне) видах музичного інструменталізму Відро-
дження опрацьовуються як автономізовані (від слова і танцю) му-
зичні, так і вже чисто інструментальні мовні прийоми, передусім, 
фактурні, також і структурно- композиційні. Причому певні фак-
турні формули вже навіть «продиктовані» конкретикою інструмен-
тальної специфіки – лютневої, органної, клавірної, духової тощо, але 
надалі почнуть виступати як універсальні інструментальні формули 
(пасажі, фігурації, акорди, орнаментика, імітаційно- поліфонічні схе-
ми, басо-континуумна структура тощо).

Адже саме в умовах відсутності слова та геометрично- 
просторовому опредметненні при інструментальній грі та у ното-
пису стають помітнішими і кристалізуються чисто музичні засо-
би впливу, що було зафіксовано у розвитку поліфонічного письма  
(і нотодруку), орнаментики, структур різних рівнів, в появі перших 
інструментальних жанрів (ричеркара, канцони, фантазії, токати).

Улюбленими інструментами у сфері камерного музикування від 
XVI століття були лютня, орган і клавесин; майже однаково попу-
лярні як в професійному музичному середовищі, при дворах або 
церкви, так і у всіх шарах суспільства. Репертуар для органа, клаве-
сина і лютні дуже часто був одним і тим самим. Крім того, мабуть,  
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в музиці саме для цих трьох інструментів в найбільш концентро-
ваному вигляді зосередяться і відбудуться найважливіші нововве-
дення інструментального мистецтва вже Нового часу, але шляхи 
яких закладалися у Ренесансну (перехідну для музичного мисте-
цтва) добу. Наразі сольний інструментальний жанр опрацьовував-
ся саме у цих трьох інструментальних сферах. Але, відповідаючи 
вказаному нами передінсайтовому характеру музичного Відро-
дження, вже добігає кінця процес модернізації фіделя на скрипку 
і самої скрипки та віолончелі. Виключне розмаїття демонструють 
дерев’яні духові (винайдення клапанної системи, підсумовування 
кількох інструментально- духових якостей у фаготі), мідні «висува-
ють» принципово важливий тромбон (на  основі труби з кулісою). 
Новаційно- доленосним постає формування (серед нескінченної 
безлічі різновидів) тембрально- звуковидобувально-однорідних сі-
мейств (які постануть в основі утворення нового типу системно- 
оркестрової звучності, хоча поки що без уніфікації строїв, важливої 
для сумісної гри в цілому і для тембрально- групової єдності). Мож-
на відзначити певні національно- географічні відмінності інструмен-
тальних переваг – делікатні у вокально- інструментальному поєднан-
ні та одночасно безпосередньо чуттєві у прямій передачі звукоутво-
рення (зокрема, вібрато) струнні більш культивуються у південних  
регіонах – в Італії, Франції, Іспанії; європейська північ віддає пере-
вагу духовим (зберігаючи традиції башенних музикантів, зокрема, 
володарів найкоштовніших інструментів середньовіччя – міських 
трубачів). Втім, вже до середини XVI століття в Італії поряд з зна-
менитими органістами і лютнистами славляться віртуози- духовики,  
а в Амстердамі на рубежі XVI–XVII століть з’являється безліч лют-
невих майстрів. Музичний, інструменталізм, що називається, «пі-
діймає голову» в оснащенні органологічною модернізацією, вико-
навською майстерністю- віртуозністю, новими музично- мовними 
засобами; опрацьовуючи специфіку конкретного інструментарію на 
шляху подальшої індивідуалізації.

Подальше осмислення музики як відображення людини позна-
чилося в теорії афектів (Р. Декарт, Г. Лейбніц, М. Мерсенн) і вже ціл-
ком втілилося в музичному інструменталізмі.
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До характерних рис музичного Відродження слід віднести 
конструктивно- органологічну урізноманітненість музичного ін-
струментарію, зокрема, споріднених різної теситури – від високої 
дискантової, середньої (найбільш співвідносної з голосовим спі-
вацьким діапазоном) до низької «басо-профундової» (крайні по-
зиції могли виходити за межі можливостей людського голосу). Але  
в цілому така ситуація теситурних і тембрально- звуковидобувальних 
(струнних і духових) різновидів створювала умови для становлення 
та розвитку сольного (з  посиленням особистісного начала, вико-
навської майстерності, суттєвою модернізацією інструментарію), 
ансамблевого (яке органічно складалося у виконавській фольклор-
ній, світській та церковній музичній культурі паралельно з розвит-
ком багатоголосного мислення) та оркестрового (яке отримало 
змогу функціонування за умов наявності рівноцінних у художньо- 
акустичних якостях теситурних різновидів, здатних до утворення 
повноцінних, злитних у тембрально- теситурній цілісності, оркес-
трових груп з можливістю протиставлення іншим групам – струнні, 
духові, ударні) інструментального виконавства, які остаточно офор-
милися вже у наступну історико- стильову добу.
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РОЗДІЛ 3. 
АКАДЕМІЧНЕ МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ 

МИСТЕЦТВО В СИСТЕМІ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ  
НОВОГО ЧАСУ

3.1. Музичний інструменталізм бароко та класицизму: 
усвідомлена автономізація

XVII століття – доба бурхливих перетворень в усіх сферах, зо-
крема, початок нової ери в розвитку мистецтва, яка йшла на зміну 
Ренесансу. У XVII столітті інструментальна музика Західної Європи 
отримала не просто потужний інтенсивний розвиток, а заявила про 
себе як про самостійну яскраву галузь музичного мистецтва, здатну 
впливати на долі музики у цілому. Вже до кінця XVI століття деякі 
жанри (перш за все, з репертуару лютні і органу), набули характер-
ного інструментального вигляду, навіть попри неминучий вплив во-
кальної поліфонії. У цей період відбувся остаточний перехід від ран-
ніх танцювальних та вокально- поліфонічних зразків до часу «дозрі-
вання» власне інструментальних жанрів (поліфонічних, гомофонних  
і змішаного типу): фуги, сюїти, старовинної сонати і концерту, ін-
струментальних мініатюр. Цей процес був неоднорідним, але у зро-
стаючих містах Європи усталювалися форми виконавської (зокрема, 
органної, клавесинної, ансамблево- інструментальної, народжуваної 
скрипкової) концертної практики, формувалися теоретичні основи 
композиції, процвітало меценатство; виникали камерати 489, музичні 

489 Перша і найвідоміша з них – Флорентійська камерата Барді – Кореї – об’єднання 
поетів, музикантів, вчених- гуманістів, любителів музики, що склалося до 1580 у Флорен-
ції і в лоні якого народився новітній жанр dramma per musica на основі протиставлення 
панувавшій до того хоровій поліфонії монодії з супроводом, тобто висунувши на перший 
план гомофонно- гармонічне начало. Ініціатори цієї співдружності – композитор і меценат 
граф Дж. Барді, любитель музики Я. Корсі. Учасники – поет О. Рінуччині, співаки і ком-
позитори Дж. Каччіні, Я. Пері, В. Галілей та ін. – ратували за відродження античної траге-
дії. Втім, як видно з ппереднього підрозділу даної роботи, вже італійські теоретики епохи 
Відродження приходять до усвідомлення ролі гармонії, акорду в багатоголосному творі – 
разом з усвідомленням полярності двох ладів – мажору і мінору. Флорентійці з камерати 
Барді як би підхопили цю загальну тенденцію часу, виявили її з граничною ясністю.
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колегії; складалися принципи нового, музично- інструментального 

мислення. Кристалізувався новий тип естетичного ідеалу, з критич-
ним осмисленням традицій Відродження, втіленням ідеї трагічного 
гуманізму. Музиканту другої половини ХVІ – початку ХVІІ століть 
вже не вистачає попередніх тисячолітніх естетико- космологічних 
уявлень про музику як «звучне число» (О. Лосєв), і виникає потреба 
будувати «нову музику» як живу, особистісно детерміновану думку 
у новій звукоінтонаційній проекції.

В музиці цей процес позначився зміною парадигм – поліфоніч-
ної на гомофонну 490, яка «знаменували собою повну перебудову всієї 
системи її жанрово- композиційних засобів» [251, с.  6]; з впровад-
женням в музику низки нових, фундаментально важливих принци-
пів, пов’язаних з тональним, мелодійним та інструментальним мис-

ленням. Однією з ознак формування нової музичної нормативності 
поряд з народженням опери можна вважати виявлення вектору чи-
стого інструменталізму з власною когнітивною, інструментально-  
і композиційно- технологічною, жанровою концепцією – при всіх 
оперно- інструментальних, вокально- інструментальних впливах  
і взаємовпливах. Сьогодні, під час тривання наступного парадиг-
мального оновлення, народження «концепційності нового типу»  
(Г. Демешко [251, с. 6]), фактори попередньої зміни виступають осо-
бливо актуальними, зокрема, для вивчення сучасних процесів.

Вже набагато пізніше, у 1911 році, цей стиль буде названий «ба-
роко» (химерний, вигадливий) [856, с. 302]. М. Лобанова вказує на 
первинний оціночно- негативний модус самого поняття по відно-
шенню до «дивної», суперечливої епохи та загальну полемічність її 
розуміння тривалий час 491 з подальшим одноплановим сприйнят-
тям [459, с. 6], але «після робіт О. Морозова і Д. Ліхачова, В. Віппера 
і Л. Пінського, А. Анікста і Ю. Віппера, О. В. Михайлова, Ю. Лотмана 

490 Повністю гомофонно- гармонічна парадигма кристалізувалася вже за часів віден-
ського класицизму.

491 Сьогодні більшість дослідників вважають, що найбільш давньою та розповсюдже-
ною згадкою «бароко» є португальське слово «ваггосо» – «перлина неправильної, дивної 
форми»Слово використовували ювеліри XVI століття, а також італійські літератори бу-
рлескного напрямку (з 1570 р.) і, звичайно, воно не мало ознак стильової категорії [459, 
с. 6].
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та ін.», стало остаточно зрозумілим, що суперечлива поетика баро-
ко, «поряд з ірраціональними і містичними мотивами, за влучним 
спостереженням О. Морозова, «пронизана» раціоналізмом в ще 
більшому ступені, ніж живе мистецтво Ренесансу», що творчості 
митців бароко притаманні як «оптимізм і гедонізм», так і «песимізм 
і аскеза», що, «прагнучи подолати ренесансний індивідуалізм, вони 
усвідомлювали світ як «зіткнення людей»», нарешті, що «при наяв-
ності елітарних тенденцій головним в бароко була орієнтація на ма-
сового глядача, читача, слухача» [459, с. 7–8]. Такий підхід дозволив 
визначити суть бароко в світоглядно- соціокультурному контексті – 
як епохальний стиль.

На думку О. Морозова, «бароко виникло як відображення всес-
вітньої кризи в епоху первісного накопичення, колоніальної експан-
сії і перших буржуазних революцій» [561, с. 29]. Це багатовимірне 
явище, «як і Ренесанс, являє собою комплекс стилів, що об’єднують-
ся епохою, що мають спільні риси і розходяться в багатьох деталях 
і тенденціях. Наявність в бароко різних напрямків, що перехрещу-
ються і борються між собою, відповідає самій історичній дійсності  
і соціальному розшаруванню суспільства» [561, с. 32]. Е. Федосова 
дає наступну характеристику етапам музичного бароко: «Життєра-
дісність, повнокров’я і масштабність бароко часів його ранніх і серед-
ніх етапів переходить у вишуканість, вихолощену і сентиментальну 
чутливість рококо, що безпосередньо передувало раннього класи-
цизму. У цих умовах в музичному мистецтві відбувається стрімкий 
процес зміцнення простих форм з чітким членуванням і квадрат-
ністю, з опорою на функціональність і єдиний тональний центр»  
[814, с. 7]. Дослідниця виділяє проблему «бароко- класицизм» в пла-
ні відповідності реаліям одночасного існування стилів в історії мис-
тецтва. Вона пише про «положення самого стилю бароко, що виник 
в музичному мистецтві на зламі двох епох – Відродження і класи-
цизму» [244, с.  6]. Т. Ліванова доводить, що не всі музичні явища 
позначеного історичного періоду можна віднести до стилю бароко, 
що «на цьому спільному історичному ґрунті склався не один стиль 
бароко, а поруч з ним складався класицизм (у  Франції) та існува-
ли сильні реалістичні тенденції. Такі великі митці, як К. Монтеверді  
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в Італії, Г. Перселл в Англії і особливо Й. С. Бах в Німеччині, не об-
межені в своїй творчості вузькими для них рамками бароко, хоча  
в якійсь мірі і пов’язані з його образної системою, Крім того, на 
шляху музичного мистецтва, ймовірно, навіть вільніше і ширше, ніж  
в інших художніх галузях, з’єднувалися і змішувалися різні напрям-
ки бароко» [450, с.  66]. Ліванова звертає увагу на нерівномірність 
побутування стилю бароко в країнах Європи: «… в Італії стиль баро-
ко проявився повніше і раніше, в Німеччині – вже і пізніше, у Фран-
ції та Англії – дуже обмежено і т. д.» [там само, с. 68]. Незважаючи 
на суперечливі тенденції, дослідники знаходять в мистецтві епохи 
бароко і спільні для різних країн риси. У відчуттях художника баро-
ко світ постає у своїй бінарності, в напруженій грі світла і тіні, дня  
і ночі, в невпинній суперечці протиріч, ілюзорності. Не менш важ-
ливі емблематичність і алегоричність в оформленні матеріалу, що 
яскраво проявилося в музичному мистецтві бароко.

Протирічна (але системна) бінарність бароко парадоксально по-
єднує позиції індивідуально- авторського з суворими правилами; ра-
ціоналізму й зв’язків музики з риторикою та математикою – з «афек-
тами», «свободою», «несподіванками», «обманами», «фантазія-
ми» та «примхами» 492; продовження ренесансних і середньовічних  
ідей – з підкресленим розривом з минулим, коли в мистецтві ак-
тивно впроваджувалися модуси «відкриття» й «новизни» (що  ко-
респондує з початком ХХ століття, коли відбулася кардинальна 
перебудова в системі європейського мислення, викликана кризою 
«класичного cвітогляду»). «Виразне відчуття «щось скінчилось» 
переслідувало людей на початку доби бароко, як переслідувало 
воно багатьох у перші десятиліття нашого (ХХ  – А.Ч.) століття»  
[460, с.  14–15]. Недивно, що така ситуація накладання ««поети-
ки афекту», що виробляла свої норми» і ««поетики порядку», що 
поступово завоювала «вольності»» була спроектована «на мовну  
діяльність і одночасно – на підвищену експресію» [там само]. Оби-
два параметри фіксували нову системну якість: стильову у музиці  
в цілому (бароко) і «виділені» видові – музичного інструменталізму 

492 М. Лобанова кваліфікує це як «першу/другу поетику» і «першу/другу естетику» ба-
роко, «з’єднання афектної нормативності та репрезентативної свободи» [459, с. 8–9].
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(з  формуванням власних мовних та експресивних засобів) і прин-
ципово нової вокальної композиторсько- виконавсько-педагогічної 
культури (bel canto з його органічнім поєднанням віртуозної техніч-
ної підготовки і принципів сценічної виразовості). Можливо, вказа-
на бінарність опосередковано стала і одним з додаткових факторів 
виокремлення (і, одночасно, входження) музичного інструменталіз-
му з тільки-но автономізованої (ще «молодої») системи музичного 
мистецтва, хоча, як показало наше дослідження, таке виокремлення 
(«немиттєвий інсайт») було підготовлене усім ходом попередньої 
історичної доби.

XVIII століття додало новацій до музичної творчості; характер-
но, що перша його половина представляла ще єдиний етап посту-
пального руху з класицизмом, а друга – вже наступний, класицист-
ський. Причому Європейська музична культура другої половини  
XVIII століття була надзвичайно плідною: інтенсивно формуються 
і розвиваються класичні жанри інструментальної музики – соль-
ний інструментальний концерт (який еволюціонував від старо-
концертних форм бароко до високих взірців зрілого класицизму), 
соната, прогресує оркестрове музикування, складається сонатно- 
симфонічний цикл. Б. Віппер і Г. Бояджиєв відзначають: «… нове 
сприйняття світу і людини могло отримувати в XVII столітті подвій-
ну спрямованість, залежно від того, як воно використовувалося.  
У цьому складному, суперечливому, багатоплановому світі приро-
ди і людської психіки могла бути підкреслена його хаотична, ірра-
ціональна, динамічна і емоційна сторона, його ілюзорність («життя 
є сон»), його чуттєві якості. Такий шлях вів до стилю бароко. Але 
акцент міг бути поставлений і на ясних, виразних уявленнях, які 
прозрівають істину і порядок в цьому хаосі, на думці, що бореться  
з його конфліктами, на розумі, що долає пристрасті. Такий шлях 
вів до класицизму» [338, с. 219]. Класицизм і бароко представляли 
полярні начала мистецтва однієї культури і епохи; тому не тільки 
протистояли одне одному, але й багато в чому солідаризувались,  
а також обидва мали внутрішні антиномії: як бароко поєднувало оз-
наки «пиру під час чуми» і аскетизму, так і класицизм «за зовніш-
ньою гармонією … ховав внутрішню антиномічність світовідчуття, 
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що ріднило його з бароко… Родове і індивідуальне, суспільне і при-
ватне, розум і почуття, цивілізація і природа, які виступали (в тен-
денції) в мистецтві Ренесансу як єдине, гармонійне ціле, в класициз-
мі поляризуються, стають взаємовиключними поняттями» [376, стб. 
799]. Класицизм і бароко XVII століття зближує ставлення до при-
роди (як «ідеальної закономірності світобудови» і «матеріалу… який 
вимагає майстерності митця» – відповідно); до показу емоцій (через 
декартівський раціоналізм та афекти). Єдність класицизму і бароко 
О. Шушкова представляє як «єдність доцентрових і відцентрових 
тенденцій, єдність раціонального і міфологічного в мисленні однієї 
епохи. Бароко відображає картину вічно мінливого світу, загального 
розладу. Класицизм – торжество розуму і порядку над хаосом і те-
кучою емпірією життя… Зміна стилю в середині XVIII століття при-
зведе до витіснення не тільки стильової системи бароко, але і його 
діалектичної протилежності – класицизму, як стилю XVII століття» 
[940, с. 72–73]. Не занурюючись до непростих науково- теоретичних 
і художньо- практичних взаємин бароко і класицизму 493, ми будемо 
враховувати як наслідувальні, так і відмінні стильові параметри сто-
літь в музично- інструментальній творчості, але істотним для нашо-
го дослідження є відчутне наслідування- закріплення класицизмом 
«інсайтового вибуху» в музиці – автономізації самодостатнього  
інструментального статусу.

Характерно, що остаточний злам барочного канону 494 (кінець 
XVIII – початок XIX ст.) привів, у тому числі, до ідеї «абсолютної 
музики» (чисто інструментальної), яка відмовляється «від системи 
відповідностей, понять «музичної риторики» і «математики», від 

493 Одні музикознавці, перш за все в Німеччині, розглядають бароко як єдиний стиль 
європейської музики між Відродженням і Просвітництвом – приблизно до середини 
XVIII століття, до Й.С. Баха і Г.Ф. Генделя включно [910]. У Франції, на батьківщині кла-
сицизму, деякі музикознавці, навпаки, схилялися до надмірно розширеного тлумачення 
цього поняття, розглядаючи стиль бароко як один з проявів класицизму [376]. Ю. Кел-
диш відзначає у розвитку музичного класицизму два великих історичних етапи: 1) кінець  
XVII ст., що виростав з мистецтва Відродження разом з бароко і розвивався як у боротьбі, 
так і у взаємодії з останнім; 2) просвітницький – кінець XVIII ст., пов’язаний з передре-
волюційним ідейним рухом у Франції та з його впливом на мистецтво інших країн. При 
спільності основних естетичних (додамо, і музичних) принципів цим двом етапам влас-
тива і низка істотних відмінностей [375].

494 Який довго утримувався, хоч і зазнавав змін.



359

Розділ 3. 

Академічне музично-інструментальне мистецтво в системі музичної творчості нового часу

алегорій і емблем, від ідеї залежності музики від інших мистецтв» 
[460, с. 9], а через короткий час відроджує усе це у романтичному ін-
струменталізмі та у музиці ХХ–ХХІ століть. Вказана неоднорідність 
барокового культурного «перелому» стала підставою для нового 
витка розвитку і музичного мистецтва у цілому (опера 495 – «драма 
на музиці» – dramma per musica), і культури співочого мистецтва 
(bel canto), і емансипації музичного інструментального мистецтва 
(фуга, зародження сонати і симфонії; власна специфічна мова).

Момент подібного «стрибка» в музиці XVII століття у цілому 
фіксується хронологічно у практичному і теоретичному виходах –  
в сфері музичного мислення – вже на початку доби. У 1600 році світ 
почув першу оперу 496 – явище (і  твір) нового жанрового і стильо-
вого рівня. Через рік, у 1601, вийшов збірник одноголосних мадри-
галів та арій Дж. Каччіні (1545–1618) з інструментальним супро-

водом 497 «Нова музика» («Le nuove musiche») і ще через сімнадцять 
(1618) – трактат Рене Декарта (1596–1650) «Компендіум музики» 
(«Compendium musicae») 498, в яких музикант- практик, з одного боку, 
і філософ- математик, з іншого – обгрунтовували нову парадигму 
автономізованої музичної якості, виявляючи новий метафізичний 
принцип музики. Виникнення dramma per musica і було сприйнято 
сучасниками як народження «нового стилю» (stile nuovo) і дійсно 
зазначило «вибух» в історії музики в засобах виразовості, формо-  
і жанротворення, в парадигмі музичного мислення. Справедливо за-
тверджене в епохальному ужитку поняття «нова музика» (як чуйно 
і влучно назвав свій збірник Каччіні) з’являється на європейсько-
му культурному горизонті не вперше і фіксує внутрішнє відчуття 
епохи щодо плинних змін в музичному мистецтві. Так, на початку  

495 Синтетичний жанр, де музичні інструменти поступово набули важливого семан-
тичного охопленн.

496 її перші зразки на тексти Рінуччині створені і поставлені в рамках Флорентійської 
камерати: «Дафна» Пері (разом з Я. Кореї; 1592, пост. 1597–98), «Еврідіка» Пері (пост. 
1600), «Еврідіка» Каччіні (пост. 1602).

497 Що зафіксувало важливість інструментальної партії, яка «прикрашала» спів. В дусі 
часу вокальну партію можна було і заграти на якомусь інструменті.

498 До цієї ж низки можна віднести «Гармонію світу» («Harmonices mundi libri V», 
1619) Й. Кеплера (1571–1630) та більш пізніший «Трактат про гармонію» («Traite de 
l’Harmonie», 1722) Ж.-Ф. Рамо (1683–1764).
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XI століття Гвідо пише лист ченцеві Михайлу під назвою «De ignoto 
cantu» (ignotus – невідомий, тобто назва листа говорить про «досі 
невідоме», фактично – нове). На початку XIV століття з’явився 
термін Ars Nova. Цілком логічно, що вповні революційний поча-
ток XVII століття отримав «Le nuove musiche» Каччіні (як і початок  
XX – «neue Musik» Антона Веберна). У передмові до нотної збірки 
своєї «Нової музики» (примітний сам факт такого «обговорення») 
Каччіні викладав основні принципи «нової музики» і вказав причи-
ни, за якими став (як автор) прихильником даного способу компо-
зиції. Тому текст передмови іноді позначається як «Маніфест Кач-
чіні». Композитор протиставляє народжуваний «виразний стиль» 
(монодія з гармонічним супроводом) пануючій поліфонії.

Поєднання у dramma per musica музики, поезії і сценічної дії, 
або драми (яка «насичує дію», викликає у глядачів «безпосереднє, 
напружене, наростаюче збудження» [409, с.  9]) і музики (яка «дає 
нам чисте вираження душі, таємниць внутрішнього життя людини»  
[681, с. 23]) вибудовує лінію від внутрішнього до зовнішнього (про-
тягом всієї історії опери відбувається боротьба за підпорядкування 
музики слову або слова музиці). В подальшому розвитку опери вну-
трішнє набуває специфічно музичної, оперної атрибуції, зокрема,  
у системі лейтмотивів, виконуваних, як правило, музичними інстру-
ментами (у  цілому значущість інструментальної – оркестрової та 
сольної – складової в опері постійно нарощувалась, не кажучи вже 
про загальний процес інструменталізації вокалу у ХХ столітті). На 
думку Б. Асафьєва, провісником опери став глобальний переворот  
в історії музики, «який змінив якість інтонації як мистецтва прого-
лошення, тобто виявлення людським голосом… емоційної налаш-
тованості» [49, с. 63]. Тоді, поруч з хоровим виконавством, і розпо-
чалося формування нового напряму – сольного співу з інструмен-
тальним акомпанементом. За словами італійського композитора  
ХVІІ століття Северо Боніні (присутнього на перших оперних ви-
ставах), в той час було «покладено початок сольного співу, яке 
більше тішило слухачів і впливало на них, ніж багато голосів, ви-
конуваних разом» [565, с. 84]. З цього приводу висловлювався і Дж. 
Каччіні (автор однієї з перших опер – «Еврідіка», пост. 1602), який 
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вважав, що «таким шляхом (виконанням сольних творів – А.Ч.) 
можна справити більше враження, ніж творами багатоголосними»  
[цит. за 582, с. 22], що власне композитор і втілив у життя у вказа-
ній вище збірці з відповідними поясненнями. Походження мисте-
цтва сольного співу було тісно пов’язане з театром і театральними 
жанрами: «з 1580 по 1600 рр. в театральній і музичній Флоренції 
«кипіли і бродили» нові думки <…> все італійські музичні і теа-
тральні жанри, старі і нові, змагаються один з одним, намагаючись 
поєднати музику і драму: немов в останній раз відбувається огляд 
всіх сил, перш ніж зробити єдиний вибір» [680, с. 22–23]. Доречно 
нагадати і наведену нами раніше (2.4.) думку Б. Кастільоне щодо  
першої чверті ХVІ століття про важливість інструментального су-
проводу сольному співу, коли «гарна мелодія» (вокальна) і манера 

гри (інструментальної) разом складають «дивну витонченість і силу 
враження» [цит. за 565, с. 524] (тобто, звучання голосу без інстру-
мента не буде таким «гарним»). Вже до кінця XVII століття це вже 
була вповні апробована форма (вокальна мелодія + інструменталь-
ний акомпанемент), тільки в окремих творах- мініатюрах а не у вели-
кій структурі опери (втім, у католицьких великих месах орган вже 
не тільки грав між хоровими епізодами, а й дублював- укріплював і, 
якщо була потреба, підміняв деякі голоси хору). Причому технічно- 
інструментальні і інструментально- виконавські можливості не про-
сто дозволяли якісно (технічно і художньо) виконувати акомпане-
мент «гарній» мелодії, а вигідно відтіняти солюючий голос через 

свою іншотембральну, іншоприродну неголосову штучну тембраль-

ність, не заважаючи вокалу демонструвати «одноосібну красу» ме-

лодії на фоні органічно «пристосованих» для цього поступово оп-

рацьованих інструментальних педально- акордово-фігуративних 

формул гомофонного порядку. Розповсюджені ще тривалий час ре-
читативні оперні номери під клавір фактично винесли на оперну 
сцену домашнє вокально- інструментальне (вже опрацьоване як єд-
ність) музикування, звичайно у театралізовано- концертній «збіль-
шеній» трансформації.

Отже інструменти від самого зародження опери складали ще не 
усвідомлену, але вже органічно- невід’ємну складову нового жанру. 
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Це було пов’язане, з одного боку, з генетичною пам’яттю грецьких,  
а особливо римських свят з обов’язковою участю інструментів 
(а  ідеологія камерати проголошувала відродження античних тра-
дицій); з іншого – з народженою у добу Ренесансу практикою спі-
ву з акомпанементом лютні, віоли, теорби, клавірів; з технічними 
можливостями постійно вдосконалюваних, повсюдно поширених 
інструментів та напрацьованими ними мовно- фактурними фор-
мулами супроводу, що «вигідно» презентували «подання» мелодії 
подібно до гарної «свити, яка робить короля»; з гомофонною мис-
лительною парадигмою (мовними засобами – народженням теми  
і басо континуо), яка стверджувалась (у зворотному взаємозв’язку  
з культивуванням «красивої мелодії»).

Усього через два століття інструменти почнуть (і вельми успіш-
но) наслідувати і самим «гарним мелодіям», і белькантовій манері їх 
«промовляння». Характерне для епохи бароко естетично спрямова-
не переважання усього штучного, майстерно- детально зробленого, 
з «перевершенням»-»прикрашанням» навколишнього (на  проти-
вагу грубому, необробленому, «сирому» природному, яке піддава-
лось «перетворюванню» художником- творцем) відтворилося в ідеї 
«абсолютного мистецтва», знайшовши багатостороннє втілення як 
в опері того часу (з її нежиттєвими сюжетами, ускладненням музич-
них засобів рясною орнаментикою, пишністю сценічного оформ-
лення вистав і виконавців, нарешті – співом кастратів), так і в чисто 
інструментальній (позаголосовій, «штучній») виразовості клавірно-
го, органного, ансамблевого мистецтва. С. Коленько акцентує по-
дібну вимогу «бути штучним» в явищі кастратів в культурі того часу 
як не тільки закономірний, а й знаковий аспект [390, с. 126]. Адже 
штучним, «інструментальним» є і сам голос співців- кастратів (тут 
має місце свідоме, цілеспрямоване втручання людини в природу, 
рукотворне перетворення останньої), і ті насичено- віртуозні мов-
ні прийоми та діапазон (можна сказати – запозичені у інструментів 
того часу), які артисти- кастрати щедро застосовували у своїх висту-
пах. Споріднював цих співців з інструментальною творчістю і той 
факт, що в ході розвитку- ускладнення даного типу співу успіх ка-
стратів не міг забезпечуватися тільки фізіологічними властивостя-
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ми їх голосового апарату: надзвичайні (надлюдські) «інструменталь-
ні» можливості кастратного співу залежали від тривалих репетицій 
і спеціальної методики виховання, їх «штучний інструмент» вима-
гав аналогічного музично- інструментальному підходу (з дитинства, 
годинами занять, спеціальних вправ тощо) 499. Відомо, що римські 
кастрати ходили на гору Монте Маріо, щоб прослухати «ззовні» 
(як  інструмент), за допомогою відлуння, власне звучання, а трива-
ла і кропітка робота щодо засвоювання глибокого діафрагмального 
дихання давала звуку тої стійкості і гнучкості, які наближали його 
до «об’єктивного» інструментального звучання, «формували основу 
тієї дивовижної орнаментальної барокової техніки (все більш роз-
повсюдженої в клавірному виконавстві – А. Ч.), яку кастрат повинен 
був освоїти, щоб досконало володіти всіма цими passaggi, повторю-
ваними трелями, messa di vose, прискореними martellato, gorgheggi, 
мордентами і аподжатурами – коротше, всіма тонкощами майже 
акробатичного вокалізування» [857, с. 33] – практично недоступних 
«нормальному» голосу (але доступних «невтомному», «нормально-
му інструменту»). Через два століття вихована в опері «інструмен-
тальна» експресія бельканто почала впливати на звучні принципи 
звуковибування і звуковедіння інструментів – з одного боку, через 
спільне музикування- слухання в опері, з іншого, через потребу онов-
лення бароково- класицистських інструментальних традицій само-
го інструменталізму (і це – наступний «вибух»-оновлення системи 
музично- інструментального мистецтва у ХІХ столітті, але інстру-
менти «вчасно» отримали необхідний для цього конструктивний  
і виконавсько- мисленнєвий потенціал – народжується універсально- 
темпероване фортепіано з сучасним педальним механізмом, смич-
кові отримують артикуляційно- динамічно «ювелірний» смичок 500,  
а духові – якісні мундштуки, тростини та механіку; оркестр досягає 
сучасного тембрально- систематизованого стану).

499 Якщо середньовічні і ренесансні церковні співці мали десятиріччями навчатися ве-
личезній кількості музично- текстових канонів, передусім, то методика виховання співця- 
кастрата була спрямована на музично- виконавські завдання – дихання, звуковидобуван-
ня, мовно- віртуозних засобів імпровізації.

500 Коштовність якісного смичка сьогодні конкурує з коштовністю інструмента.
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Таким чином, музичні інструменти (виконавство на них) з їх іма-
нентними можливостями (перспективними і опрацьованими прак-
тично на той час) підспудно впливали й на розвиток тільки народ-
женого, розвиваного оперного мистецтва.

Щодо проголошеної Декартом 1618 році думки про мету музики 
«у тому, щоб тішити і порушувати в нас різні пристрасті» 501 (нагадає-
мо у бароковому сполученні з математичною впорядкованістю), яка 
збіглася у часі з появою «stile concitato» в творчості автора перших 
опер Клаудіо Монтеверді (1567–1643), визначивши суто емоцій-
ну спрямованість нового музичного стилю у цілому та нового во-
кального стилю бельканто – інструменти долучалися до епохальної 
ідеї власними засобами (передусім, це, на наш погляд, ті моторно- 
віртуозні властивості, які могли дозволити собі постійно вдоско-
налювані інструменти). Різноманітна у фактурно- артикуляційному 
плані інструментальна моторика концентрувала у автономізо-
ваному інструменталізмі енергійно- позитивну експресію чисто  
інструментальної природи (нагадаємо, кастрати у вузько- віртуозній 
техніці використовували інструментальний принцип). Нагадаємо, 
що барокова естетика і заперечувала «домінування автора над тво-
ром» (на  думку О. Михайлова, тут «твір домінує над автором від 
імені світобудови і буття» [552, с. 129]), не дозволяючи відтворити  
у музичному творі та інструментальній грі 502 театрально- драматичні 
експресивно- чуттєві прояви. Тож інструментальна моторика «від-
найшла» власний символічний шлях у втіленні «об’єктивованої» 
(відповідно до вимог часу), але вже певним чином суб’єктивно 
(у індивідності- сольності діалогу зі своїм інструментом кожного ін-
струменталіста) спрямованої експресії. До того ж «співати», подіб-
но до вокалу, інструменти (орган, клавіри, щипкові, смичкові – без 
досконалого смичка) не були готові органологічно- конструктивно, 
а структура барокового твору як «сума, звід», за Михайловим  

501 Ця думка була виражена пізніше так чи інакше в багатьох музикознавчих роботах, 
а з XVII століття вона стала переважною точкою зору в питанні про сутність та завдання 
музики.

502 Оперний спів підкорювався театрально- втілювальним законам, з гіпербоолізацію 
реальних почуттів, костюмів, декорацій тощо.
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[552, с. 131], «набір моментів» (у прийнятих фактурних співставлен-
нях інструментальної музики – наочні) теж поки що не сприяли по-
вороту інструментальної мелодики до «співу».

Однак, ключовим моментом в новій традиції бароко стала еман-
сипація емоційно- чуттєво спрямованих виразових засобів, в якій 
вбачається певний поворот до психологізму (час психологізму ще 
не прийшов, і коли від ХІХ до ХХ століття ця позиція буде набирати 
силу, інструменти посідатимуть ключові позиції у процесі специфіч-
ної позавербальної, «оголено»-чуттєвої – у прямій фізично відчут-
ній звуковій експресії або споглядальності оновленого інструмен-
тального звучання). Декарт у вказаній емансипації афективного 503 
характеру звучного мистецтва 504 накреслює кілька характерних 
для музики Нового часу установок, зокрема: «відповідність об’єкта  
і почуття» для виконання завдання «доставляти насолоду» – тоб-
то принцип «згоди з почуттям» і предметна межа дискурсу про 
музику – «музика як мистецтво звуку і акустика як фізика звуку» 
[87, с.  143]. Інструменти тут опиняються в якості перспективної 
лабораторії на рівних з вокальними проявами. Що ж до раціо-
нального впорядкування, об’єктивації (зокрема, класицистської) 
образної сфери – інструменти, озброєні (апробованими і перспек-
тивними) специфічними мовно- фактурними засобам, від часів ба-
роко стають незамінними провідниками ідей епохи у їх звучному  

503 Трактат Декарта з’явився першою спробою теоретично обгрунтування і опису 
системи афектів, супутніх сприйняттю музичного. Найбільш повну форму, із застосу-
ванням не тільки філософських, а й наукових методів обґрунтування, ця теорія набула 
в роботі Атанасіуса Кірхера (1602–1680) «Всезагальна музургія» («Musurgia Universalis, 
sive ars magna consoni et dissoni», 1650). Кірхер виводить список афектів, що виклика-
ються музикою, а також визначає умови, за яких музичний твір здатне викликати най-
більш сильні афекти. Також в енциклопедії розглядаються актуалізовані питання контра-
пункту і гармонії; описи нотацій, від боецієвої; інтервальної системи з монохордом; фуги  
і тарантали та ін.

504 Характерно, що в рамках суперечливості- бінарності бароко в тому ж трактаті 
Декарт виводить і певні правила та умови сприйняття, згідно з якими звучний матеріал 
може так чи інакше впливати на почуття. Наприклад: «Об’єкт повинен бути таким, щоб 
він не бив по почуттю занадто різко і безладно» або: «Серед чуттєвих явищ приємним 
для душі є не те, що почуттям сприймається найбільш легко, і також не те, що найважче, 
але те, що не так легко, щоб природна потреба, з якою почуття звертається до об’єктів, 
отримувала повне задоволення, і також не настільки важко, щоб відчуття стомлювало» 
[цит. за 87, с. 143–144].
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оформленні. Характерно, що А. Кірхер у викладенні власної теорії 
музичних афектів сполучає її з функціональною класифікацією во-
кальної та інструментальної музики по 9 розділах трактату «Всеза-
гальна музургія» (1605). Кірхер взагалі багато уваги приділяє власне 
інструментам – розгорнуто трактує біблійні музичні інструменти; 
а у шостій книзі трактату описує сучасні йому інструменти з ілю-
страціями (зокрема, дзвонів, включаючи великий дзвін в Ерфурті); 
описує прості і складні музичні пристрої, наприклад «котяче фор-
тепіано», музичні автомати і органи, які грають по закладеній в них 
на циліндричний барабан з прорізами програмі. Не менш важливим 
є аналіз Кірхером інструментальних жанрів того часу – фуги і та-
рантели, що свідчить про їх важливість.

Досить багатий органний, клавірний і лютневий репертуар по-
ступово відокремлювався від співу і танцю ще протягом XVI сто-
ліття. Тривалий час інструментальні партії, що відповідали природі  
і обсягу людських голосів, «вважалися також придатними для ін-
струментів, здатних до протяжного звуку» [359, с. 30], що детерміну-
вало цілий напрям мистецтва обробки поліфонічної вокальної му-
зики 505 – інтабуляції (ще з XIV ст.) для широкого кола інструментів 
та їх ансамблевих сполучень – клавіру, органу, гітари, лютні, арфи, 
теорби, віоли бастарди і т. п. [214], зі своїми (інструментальними) за-
конами орнаментації, форми, голосоведіння, видами акомпанемен-
ту. Д. Голдобін доводить, що інтабуляції – це «не просто транскрип-
ції вокального багатоголосся для інструменту, але художнє перевті-

лення оригіналу («моделі») (які спільні у добу Відродження для всіх 
інструментів і голосів – А.Ч.), нова, органічно інструментальна му-

зика (курсив мій – А.Ч.)» [214, с. 2]. Тут задіяні не тільки «інструмен-

505 Форми музикування, спрямовані на обов’язкову роботу з запозиченим матеріа-
лом незалежно від специфіки етики та естетики чужого на кожному етапі містять різні 
епохи. Але в епоху бароко вони мали універсальне значення, оскільки відображали гене-
тичний зв’язок виконавської практики, теоретичної думки (в тому числі, пошуків шляхів 
винаходу нових інструментів на основі вже існуючих) і практики музичного творення. За 
допомогою перевикладення (ще не перекладення) запозиченого тематичного матеріалу 
(транскрипції, обробки, аранжування, а також варіації або фантазії) складався репертуар 
інструментальних шкіл (у ХХ столітті така практика була інтуїтивно відтворена у розвит-
ку молодого виконавства на модернізованих народних інструментах). Такий перевикла-
дений твір неминуче знаходив нове життя: змінювалися акустичні властивості, характер 
експресії, так чи інакше перероблялася фактура.
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тальні» засоби орнаментації, але серйозні «перетворення» на рівні 

структури багатоголосся і форми. Важливо, що інструментальні 
табулатури цієї епохи розраховані «на суто практичне використання, 
їх музика народжується на грифі або клавіатурі інструмента, а не 

на папері» [там само], хоча за першоджерело й обирається вокаль-
ний матеріал. Письмові інтабуляції XVI–XVII ст. фактично єдині, що 
якось фіксують величезний усно-імпровізаційний пласт інструмен-

тальної музики епохи. На думку Ж.-М. Ваккаро, саме так в XVI ст. 
відбувається зустріч між письмовою традицією вокальної (церков-
ної) поліфонії і безписьмовою – інструментальною музикою. Інстру-
менталісти «стають ніби учнями композиторів- контрапунктистів, 
обробляючи їх твори (в інтабуляціях) і наслідуючи їх письмо (в фан-
тазіях і ричеркарах)» [214, с.  16]. Перекладення музичного тексту 
з вокально- багатоголосного на сольно- інструментальне трансфор-

мує саме «звукове поле», що викликає «за собою складну низку тран-
сформацій… перш за все перенесення з одного звукового простору 
в інший, а саме з горизонтально безперервного простору (голос) у 

простір, безперервно вертикальний (лютня, клавір або будь-який 

інший багатоголосий інструмент). Зі зміною простору одні і ті ж 
«ноти» будуть функціонувати по-іншому, і внутрішня логіка ба-

гатоголосся змінюється… «діагональна» орнаментація (що йде від 
одного голосу вокального оригіналу до іншого), «ламані» акорди і 
арпеджіо наочно про це свідчать (курсив всюди мій – А.Ч.)» [цит. за 
214, с. 31]. Таким чином (навіть при використанні тексту вокального 
твору) інструмент та виконавські відчуття на ньому при перекла-

денні змінюють мисленнєво- просторові уявлення (тембральні ще 
не мають значення тої доби), чим торують шляхи власних мовних 

прийомів звуковираження (які надалі стануть впливати й на роз-
виток музично- мовної системи у цілому). Отже, таке перекладен-
ня відкривало шлях до самостійної інструментальної творчості – її 
композиційних та мовних прийомів, до самостійної імпровізації на 
інструменті. Лютністи і клавіристи складали, таким чином, власний 
«домашній» інструментальний репертуар на основі знайомих публі-
ці мелодій, що додатково залучало слухачів.
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Традиція перекладання вокальної музики існувала і після  
XVI століття. Ще до його кінця у зв’язку із загальною тенденцією 
до віртуозності у різних шарах формуємої гомофонної фактури 
стиль інструментальних обробок стає більш концертним. Інстру-
ментальними засобами народжуваної концертності виступають 
орнаментування; проникнення «до інтонаційного складу фанта-
зій (нового інструментального жанру – А. Ч.) оборотів, пов’яза-
них з оспівуванням акордових звуків, які послужать надалі дже-
релом для ламаних пасажів» [655]; розширення кола інтонацій 
аж до протяжних мелодійних ліній, більш інтенсивний ритмічний 
розвиток голосів, «діалоги тембрів» (термін В. Задерацького), імі-
таційна техніка (що найкращим чином сприяло тематичній єдності  
і варіаційності – важливому етапу на шляху до музичної концепцій-
ності) – останні надані інструментально- технічними можливостями 
клавішних, зокрема органу. Якщо у XVI ст. варіаційний принцип у 
фантазіях стосується більше інтонаційної сфери, то у подальшому 
широко використовується «ритмічне варіювання і одночасно варію-
вання фактурне – розробка інструментального стилю викладення 

(курсив наш – А. Ч.)» [655], що певним чином компенсувало недо-
статню яскравість тематизму нового інструментального жанру. Але 
посилення гомофонного мислення у XVII столітті детермінувало 
індивідуалізацію мелодії і розширення прийомів розвитку (зокрема, 
секвенції 506 на новій, гомофонній основі).

Не заперечуючи ролі сольного вокального жанру у ствердженні 
концертності, звернемось до деяких останніх досліджень європей-
ського музикознавства. Так, сучасний італійський музикознавець 
і піаніст Дж. Сангвінетті вказує на значний потенціал partimenti 507 

506  Синкопа – ефектний і дієвий засіб щодо утримування уваги слухачів у поєднанні 
одночасно принципів повтору (знайдених вдалих мотивів) й необхідної змінності плин-
ного музичного матеріалу. На цей прийом, як один з «секретів» популярності А. Вівальді, 
вказує Д. Кирнарська [374].

507  Рartimento – первісно (ХVІІ ст.) басовий голос – синонім basso continuo, спе-
ціальна система нотного запису і навчання «канонізованої імпровізації» для клавішних 
інструментів, що використовувалися як в навчальних, так і в концертних виконавських  
і композиторських цілях. На відміну від широко відомої системи basso continuo тут могли 
з’являтися будь-які ключі і виписуватися різні поліфонічні побудови і пасажі при вико-
ристанні всього лише одного нотного рядка замість загальноприйнятих двох нотоносців.
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у теорії і практиці композиції (і  виконавства імпровізаційної при-
роди) кінця XVІI–XVIII століть, поширюючи його і на оперну, зо-
крема, творчість. Так, дослідник стверджує, що музиканти того часу 
набували професійних навичок на основі partimenti у клавірній грі: 
basso continuo (зокрема, без цифровки), імпровізації, контрапункті, 
принципах димінуювання, створенні фуг. «Всі ці навички «входили 
в голови» студентів, якщо можна так висловитися, чисто практично, 
тобто через їх власні руки» [701, с.  52], за багатоголосним інстру-
ментом квазіансамблевого типу, надаючи можливості «швидких 
темпів роботи (зокрема, в подальшому – А. Ч.) таких композиторів, 
як Моцарт або Доніцетті… Все це було результатом вищезгаданого 
тренування (partimenti – А. Ч.)» [701, с.  52]. Методика partimento 
процвітала в умовах напівусної традиції імпровізаційного поряд-
ку (усе точно записати було неможливо), на «грані» композиції- 
твору 508, але чітка розвинута система заучування гармонічних і 
контрапунктичних клішованих формул (schema, множ. Schemata 
– від грец. «σχήμα» – фігура, форма) 509 [548, с.  34] доводила таку 
інструментальну імпровізацію до технологічної досконалості, про-
ектуючи її потім і на оперну, і на оркестрову партитури (одночас-
но шліфуючи інструментальні формули самого клавіру). Будь-яка 
формула передбачала велику варіантність фактурного оформлення 

508 Рartimenti використовувалися не тільки як вправи, але і гралися в концертах. Вза-
галі у добу бароко існував постійний взаємообмін між «школою» та мистецтвом: один 
з partimenti Генделя став частиною його Concerti Grossi, педагогічними роботами були 
знамениті Essercizi Скарлатті, майже уся клавірна музика Й.С. Баха. Дж. Сангвінетті ти-
пологізує жанрову структуру partimenti, виділяючи такі типи, як «урок», прелюдія, етюд, 
концерт, токата, соната, фантазія, варіації, танець, фуга [548, с. 59].

509 З. Мітюкова, посилаючись на Р. Гьордінгена, вказує, що термін schema запозичений 
вже у ХХІ столітті з області когнітивної псіхологіі. Schemata закладаються в результаті 
вчиненої дії і надалі здатні виникати у свідомості без впливу на органи чуття зовнішніх 
факторів. Відповідно до теорії «схеми» (англ. Schema theory), такі структури в пам’яті 
людини дозволяють їй створювати уявлення про будь-яке знанні і категорізувати його, 
іншими словами – розуміти і асоціювати отримувану інформацію, щоб надалі її відтворю-
вати [548, с. 34]. «Теорія «схеми» – це техніка активного стратегічного кодування (active 
strategy oding technique), необхідна для поліпшення відтворення знань. Коли надходить 
нове знання, воно кодується або в уже існуючу «схему» або організовується в новий 
скрипт (запис)» [там само]. Однак, виходячи з того, яким чином Р. Гьордінген застосовує 
термін schema, Мітюкова робить висновок, що у нього це поняття фактично вбирає в себе 
значення не тільки ментального символу певної навички або знання, але також контра-
пунктичної формули та її фактурних варіантів.
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у різних голосах за рахунок мелодико- ритмічних чинників. Цікаво, 
що у рукописах такі фактурні варіанти часто позначалися як «modi» 
(італ. «способи»), «motivi» (італ. «мотиви») або «pensieri» (італ.  
«думки») – наприклад, в рукописі з partimenti Дуранте 1769 року 
«Studj per cembalo …» [701, с. 35], що вказує не тільки на предметну 
матеріалізованість інструментального втілення, а й на когнітивну 
природу професіонального 510 композиторського вміння на основі 
інструментальної гри (тут важливого значення набули й гомофонні 
тенденції мислення епохи). Методика partimento поставала акту-
альною в загально- композиторському аспекті і з огляду на існуючу 
у той час індиферентність тембру. На наш погляд, важливим у цій 
методиці було і клавіатурно- просторове інструментальне мислен-
ня – «мислення на інструменті», яке мало перспективи «мислення 
інструментом» – утворене вже у добу романтизму.

В Італії для вказаних процесів склався унікальний збіг обста-
вин та умов, зокрема у консерваторіях між кінцем XVII і початком  
XIX століть, передусім – в Неаполі (знамениті консерваторії Santa 
Maria di Loreto, Santa Maria della Pietà di Turchini, Sant’Onofrio  
a Porta Capuana і Poveri di Gesù Cristo та ін.), також у Венеції, Римі, 
Болоньї, у Парижі. Неаполітанський вплив рartimento просувався 
далеко за його межі (географічно – аж до слов’янських територій  
і часово – до середини XVIII ст.) завдяки мандрам композиторів, 
які пройшли підготовку в Неаполі. Наприклад, Й. Гайдн у листі 
вказує на знаменитого Порпору – викладача неаполітанських кон-
серваторій, у якого він «удостоївся милості вивчити істинні основи 
мистецтва творення» (Порпора вчився у Гаетано Греко, який досте-
менно практикував і навчав partimento) [701, с. 53]. Сангвінетті та-
кож припускає, що і «Бетховен, як учень Гайдна… може розгляда-

510 В якості інструментальних виконавців XVI століття у світських «неорганізованих 
оркестрах» часто виступали «актори і танцюристи». То ж прогрес інструменталізму, зо-
крема оркестровки, «починається не з цих строкатих комбінацій інструментів і виконав-
ців XVI століття, а від творів італійських композиторів, які в самому кінці цього століт-
тя рішуче порвали з сучасною їм поліфонією і встановили гомофонію», що «абсолютно 
змінила напрямок музичного мистецтва». Методика partimento кристалузувала складні 
професійні компетенції [548].
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тися як представник третього покоління студентів Гаетано Греко»  
[там само] (хоча тут ми не маємо документального підтвердження).

Важливим у традиції partimenti виступає послідовність «ведін-
ня» учнів від вправ до створення взірців мистецтва, а також спи-
рання на виконавську складову, живий виконавський процес – при 
наявності суворих правил- формул. Адже навчитися грати на інстру-
менті неможливо за допомогою тільки теорії, трактатів (які ще й не-
мало коштували для музикантів- практиків, тим більш студентів). 
Тут має значення жива робота зі звуковидобуванням на інструменті, 
мисленням темпорально- динамічного архітектонічного, фактурно- 
речового (лінії голосів, їх рельєфи, зокрема у просторі клавіатури, 
грифу), артикуляційно- динамічного порядку. Непросте теоретично- 
практичне мистецтво partimenti для багатьох композиторів бароко 
(і дещо пізніше) стало «фундаментом формування музичного мис-
лення, професійної підготовки музиканта і його адаптації до різних 
виконавських ситуацій… засобом, що сприяв формуванню «профе-
сійних компетенцій» музикантів» [548, с.  182], а ефективність цієї 
практики підтверджується фактом причетності до неї практично 
усіх великих авторів оперної та церковної музики XVII – першої 
половини XVIIІ ст. Методика partimento наочно (на  інструменті) 
кристалізувала абсолютно новий напрямок музичного мистецтва – 
гомофонний. А. Карс стверджує, що рішучий розрив з сучасною їм 
поліфонією і встановлення гомофонії відбувся у творах італійських 
композиторів, а вони були знайомі або навчалися partimento [359, 
с.  31]. З одного боку, багатолосний клавішний інструмент (орган, 
клавесин – на відміну від скрипки або духових) виступає своєрідним 
«квазі- хором» або квазі- ансамблем для вправ у створенні музич-
ної композиції для того ж хору або ансамблю – інструментального  
і вокально- інструментального, тобто – певним чином заміщує, імі-
тує розвинуті до того часу вокальні, інструментальні та мішані бага-
тоголосні і сольні звучання (згадаймо техніку інтабуляції) у навчаль-
ній і концертній практиці. З іншого боку, у цих вправах на інстру-
менті безпосередньо (з  додаванням музично- інструментального 
досвіду фольклорної і світської музики) народжуються чисто ін-
струментальні (орнаментика, віртуозно- моторні фігури – зокрема  
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фігуративні, гомофонні танцювальні формули акомпанементу – 
ритмічні і гармонічні). Саме тому навчальний матеріал partimenti, 
удосконалюючись, здатний виступати і в якості сольного концерт-
ного твору вже нового жанру – інструментального.

Барочний інструменталізм характеризується винаходом і апро-
бацією нових виконавських прийомів. Саме нові інструментальні 
форми музикування, поруч з театром, справили свого впливу на 
симфонію як філософськи- піднесений світсько- інструментальний 
аналог «музики храму» (ренесансної меси), народжений на протива-
гу опері, вже в останній чверті XVIII століття. Симфонічна концеп-
ція людини (сформована вже Бетховеном) – один із сталих «стере-
отипів гомофонного мислення» [251, с. 35]. В. Конен, стверджуючи 
безпосередній потужний вплив театру на симфонію все ж попе-
редньо вказує, що цей найбільш узагальнено- філософський інстру-
ментальний жанр «виник в основному на грунті інструментальних 

традицій (курсив мій – А. Ч.)» попередніх епох. Хоч «між їх стилями  
і пролягає глибокий кордон» 511, від камерно- ансамблевих сонат і ор-
ганної літератури симфонія увібрала «поглиблено- інтелектуальний 
лад»; від інструментальної танцювальної сюїти і концерту – «яскра-
вих жанрових рис», від «фугірованих, сюїтних, прелюдійних, 
старовинно- сонатних, концертних жанрів» бароко і пізнього Від-
родження – основи майбутньої сонатної форми [401, с.  75]. На-
родження гомофонії з розвинутою мелодикою і «другим (третім) 
планом» фактури, поступове уособлення нового виконавця- актора  
від XVII століття викликало переформатування музичного мислен-
ня, зокрема й на користь інструментальних культур з їх можливос-
тями артикульованого виразного мелодійного висловлення (трохи 
згодом) і багатоголосся з диференціацією гомофонної (і  поліфо-
нічної) фактури, розмаїттям фігуративних форм акомпанементу, 
функціонально- гармонічною диференціацією басової партії.

Перехідний музично- мисленнєвий етап барокового мисте-
цтва яскраво відбився у лютневій творчості. Жанрова і соціально- 

511 Інструментальні культури ХVІ–ХVII століть не мали таких характеристик, як «ве-
личезна сила безпосереднього емоційного впливу, властива симфонії, її яскравий драма-
тичний образ, широке «фрескове» письмо» [401, с. 75].
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культурна всеохопленість лютні (крім церковної музики) увібрала 
в себе різні види і типи музикування – фольклорного, побутово-
го, камерного професійного. Мобільно- компактна, з делікатно- 
вкрадливим звучанням, вона була органологічно здатна до втілення 
нової сфери музичного мислення – гомофонно- гармонічного (роз-
почавши як традиційний виконавець basso continuo, що поклало по-
чаток розвитку власне гомофонного складу). Настроювання струн 
відповідало функціям голосів лютневої фактури як у гомофонії, 
так і в поліфонії. В ансамблевих, рідше сольних, формах лютнево-
го музикування кристалізувалися типові інструментальні форми 
імпровізаційного характеру, зокрема, фантазії, токати, інструмен-
тальні обробки по типу контрапункту на cantus firmus (мелодичні 
формули In nomine), варіації, пізніше танцювальні сюїти [287, с. 48]. 
«Золотий вік» лютні у XVI – початку XVIІІ століть обумовлений 
«побутованням камерної мініатюри» з характерним прийомом 
«ритмічної остинатності … яскраво моторного характеру» [401, 
с. 80]. Цей розроблений на основі інструментальної речовності лют-
ні «остинатно- ритмічний принцип продовжив своє життя в рамках 
інших, наслідувано пов’язаних з нею інструментальних шкіл аж до 
віденської класичної симфонії» [там само]. Також монотемброве ба-
гатоголосся на лютні (клавесині, органі) поступово перетворювало 
інструментальну поліфонічну тканину на акордову (далі – фігура-
тивну) гомофонію, зокрема й у протистоянні мелодії голосу або ін-
шого інструменту. Ця традиція музикування підготувала практику 
генерал-басу – передвіснику гомофонії. Лютня, пройшовши актив-
ний шлях модифікації- універсалізації, утримуючи у XVI–XVІІ сто-
літтях провідні позиції облігатного інструментального і вокально- 
інструментального музикування, зіграла велику роль у становленні 
гомофонного, зокрема й інструментально- гомофонного мислення. 
Зі ствердженням симфонічної та оперної практики лютня поступи-
лася співучим та артикуляційно- віртуозним смичковим (як у побу-
товій, так і у фольклорній, і у камерній сферах), клавіру (у «повільно 
вмираючій» системі basso continuo аж до часів Гайдна і Моцарта).

Лютнева творчість підтверджує думку В. Конен, що музичний ін-
струменталізм розгортався у ту саму епоху, що і dramma per musica, 
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але все ж раніше хронологічно. Дослідниця навіть підкреслює, що 
«найбільш ранні інструментальні школи нелегко піддавалися впли-
ву оперного стилю» [401, с.  77]. Розвиток розрізнених уривків ін-
струментальної музики, зародків увертюр, вступних та заключних 
частин ранньої опери (sinfonia, sonata або ritornello) вплинув на ве-
ликі оркестрові форми – увертюру і симфонію поруч з розвиваними 
протягом XVII століття «формами струнної музики, скоріше камер-
ними, ніж оркестровими, які, за посередництвом сонати для струн-
них інструментів і concerto grosso, в руках цілого ряду скрипалів- 
композиторів виділилися в іншу велику оркестрову форму – кон-
церт» [8, с.  31]. Характерні стилістичні риси інструментальних 
шкіл XVI століття, їх мовно- композиторські властивості власного, 
інструментального нахилу продовжували йти у і ХVІІ як власним 
шляхом, так і у взаємовпливі з оперними, вокальними.

Найбільшу самостійність, мабуть, виказала у добу бароко орган-
на творчість, сформована у надрах храмової, духовної культури (за-
лежної від слова), але яка, до речі, одна з перших вийшла на формат 
публічного концерту в інструментальному жанрі (у тому ж храмі, 
до або після меси). На думку В. Конен, «навіть в середині XVIII сто-
ліття, коли в європейській музиці міцно утвердилися танцювальна 
сюїта і комічна опера, в органній літературі продовжували панувати 
поліфонічні прийоми, пов’язані з ренесансними месами, мотетами, 
канцонами, і ті імпровізаційні та віртуозні інструментальні ефекти, 
які зародилися в церковному «концертуванні»» [401, с. 78]. Але дже-
рела цього концертування власне не церковні. В усіх країнах органне 
мистецтво зазнало сильного впливу народної музики – як вокаль-
них, так і інструментальних, і мішаних форм. Англійське органне 
мистецтво – чи не найстарше у своїй сфері (орган Вінчестерського 
собору побудований ще у 980 році і мав 400 труб) – використовувало 
рух паралельними терціями, секстами, секстакордами, а Уельський 
поліфонічний спів детермінував у країні «один з історично ранніх 
осередків інтенсивного формування і розвитку європейської полі-
фонії» [30, с. 47–48]. Більш чітка кристалізація мажору і мінору, що 
зумовила швидкий розвиток техніки модуляції, та варіаційна техні-
ка англійських органістів давалися взнаки вже у ХVІ столітті. Фран-
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цузька органна школа демонструвала найбільш інтенсивну і плідну 
близькість до клавірної творчості: легкість, вишуканість звучання; 
ясність фактурного малюнка, гармонії і ритмічних членувань, від-
чуття пластичного – жесту, руху, кроку [271, с. 92–102]. Французькі 
органи – багаті вишуканими сольними тембрами – відкривали до-
даткові можливості різнотембрового діалогу [424], одного з клю-
чових принципів не тільки гомофонного в цілому, а й концертного  
і сонатно- симфонічного мислення.

Найстаріша – французька органна школа 512 кульмінаційного роз-
витку досягла в XVII–XVIII століттях. На фоні зародження фран-
цузького класицизму умови органного виконавства в церковному 
ритуалі і в церковних концертах утримували його в рамках баро-
кових жанрів церковної музики. Така об’єктивно- культурна бінар-
ність надала своєрідних рис даному виду творчості: з одного боку 
французький орган не підкорився «класицистському диктату» епо-
хи Людовика XIV, офіційно залишившись у лоні барокових впливів; 
з іншого – характерною ознакою органної школи Франції того часу 
все ж стала деяка близькість до світської музики. Останнє виявля-
лось у національній схильності до ясності викладення і стрункості 
форми, елегантності у виборі засобів, витонченості образного трак-
тування і т. п. Але визначальною предметною рисою французької 
органної музики даного періоду була максимальна, в порівнянні  
з іншими країнами, наближеність її до музики клавесину. Органісти 
виконували свої п’єси практично однаково на обох інструментах 513. 
Блискучі французькі клавіристи- органісти – Луї і Франсуа Купере-
ни, де Гріньї, Дандре та інші – залучили до органної фактури без-
ліч прийомів своєї клавесинної гри (насиченість народними світло- 
реалістичними пісенними рисами, насиченість танцювальністю, 
легкість і вишуканість звучання, «прикраси», ясність форм тощо), 
іноді – далекі від стилю бароко 514. Тож, у порівнянні з органними 

512 Заснована у другій половині XII століття відомим композитором і органістом, ре-
гентом собору Паризької Богоматері Магістром Леоніном.

513 Ця традиція зберегалася до кінця XVIII ст., звичайно, мова йде про тенденцію,  
а не безперечне правило.

514 Клавесинна і органна культури логічно стикалися всюди, але саме у Франції цей 
процес був найбільш інтенсивним і плідним [149].
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мініатюрами майстрів інших країн, французькі органісти макси-
мально наблизились до широкої слухацької аудиторії, їх знамени-
ті інструментальні «ноелі», обробки народних пісень виявляли не 
просто світськість характеру, а – «народну» життєрадісність, свят-
ковість, іноді, навіть – легковажну розважальність 515. У 1748 році  
в залі «Духовних концертів» встановили орган на якому виконува-
ли чисто світську музику – обробки симфонічних і оперних урив-
ків, концерт для органу з оркестром Бальбатра (1755 г.) [30, с. 59]. 
Та навіть в церкві «музика, яку грають органісти, не надто побож-
на: це менуети і різного роду світські арії», – вказував Немейц  
у 1727 році, «в церквах звучать арієтта і сарабанди, менуети, ро-
манси, гавоти» – Мерсьє у 1782 році [268, с. 147]. Хоча, звичайно, 
в жанрі органної меси музика володіла належними характеристи-
ками урочистості, величчі, височини – з поступовим «втручанням» 
танцювальної ритміки. Саме звучання французьких моделей орга-
нів тої доби орієнтоване на чинну музичну естетику: інструменти 
багаті вишуканими сольними тембрами, що дозволило в основі ідеї 
деяких п’єс закласти просто переклички барвистих регістрів. Кон-
струкція французьких віндлад 516 надає звуковому синтезу зовсім 
іншого характеру, ніж у німецьких органів: стає неможливим змі-
шування язичкових регістрів з мікстурами 517 і високими аліквота-
ми 518, що було зазвичай для Північної Німеччини. Клавіші у Франції 
були коротшими, що дозволяло при сильній розтяжці однієї рукою 
охопити відразу три мануали. Це значно підсилювало можливості 
контрастно- тембрового забарвлення різних голосів поліфонічної 

515 Н. Антонова пов’язує це з тим фактом, що у французьких католицьких церквах 
(на  відміну від лютеранських) не було хоральних традицій і, відповідно, не було такої 
кількості піднесених священних піснеспівів, що визначали загальний характер звучання 
органної музики. Тому органні обробки народних пісень майже не змінювали їх вихідного 
звучання і настрою [30, с. 59].

516 Розподільно- розділова система дерев’яних ящиків, в отворах яких укріплені орган-
ні труби.

517 Мікстура – ансамбль високих за звуком труб, что створюють так званні «корону» 
звучання, як правило складається з 3–7 рядів труб на кожну ноту, настроєніх за принци-
пом обертонів.

518 Особливий рід лабіальних регістрів – обертоновий – що не звучать в унісон з окта-
вами.
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тканини, і такий прийом дійсно використовувався в старовинній 
французькій музиці [425].

Органісти Германії та Нідерландів спочатку знайомили вірян  
з незнайомими їм мелодіями Женевських псалмів, прийнятих Ре-
формацією [646, с. 126–127], також утримували їх від «відвідування 
непотрібних місць» після проповіді. Таким чином, практика гри на 
органі до і після служби спочатку не була прямо пов’язана з цер-
ковним інститутом, але зберігала «високість місця». Я. Свелінк 
(перетини з італійськими ричеркарами, канцонами, мадригалами, 
англійською верджінальною технікою) у Амстердамі вже грав для 
прихожан з метою «принести їм радість», утримуючи увагу духов-
ного рівня [30, с.  38]. Традиція подібних «прогулянкових» інстру-
ментальних концертів зберігалася аж до XVIII століття. Нідерлан-
дці також трактували орган як максимально барвистий, здатний до 
концертного протиставлення (діалогу) тембрових регістрів інстру-
мент. Звідси й більш інструментальний характер звучання творів; 
поширена імпровізаційна практика з індивідуальною манерою гри; 
«прагнення до контрастних (концертних) форм токати і фантазії 
з різними типами техніки і фактури, з послідовністю контрастних 
епізодів і віртуозними барвисто- інструментальними моментами» 
[30, с. 39]. Органні твори Свелінка продовжують лінію розвитку ін-
струментальних поліфонічних форм, але актуалізують тематизм як 
такий; вони масштабніші й «набагато більш інструментальні і ди-

намічніші в цілому» [450, с. 496]. Важливими для інструментального 
стилю бароко слід вважати фантазії Свелінка «в манері луни», де ін-
терес композитор застосовує новий колористичний ефект гучнісно- 
динамічного контрасту – серію повторень фраз на forte/рiano, що 
фіксує увагу до чисто інструментальних звучань, які надає органна 
конструкція з регістровки. Від Свелінка розпочинається традиція 
великих інструментальних поліфонічних форм і хоральних варіацій, 
«підхоплена» надалі попередниками Й.С. Баха, а також «концертна» 
традиція.

Втім, і у католицькій Венеції Дж. Фрескобальді (автор чисель-
них інструментальних фантазій, токат, ричеркарів, капріччо, пар-
тит, танців, клавірних та ансамблевих кан цон) у 1620 році грав  



378

Черноіваненко А. Д.
Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології

«прогулянкові» органні концерти, на які навіть продавали квит-
ки [275, с.  151] 519. По суті Фрескобальді можна назвати першим 
артистом- солістом, який досяг європейського визнання. Поліфо-
нічна органна музика Дж. Фрескобальді «була не просто новим 
етапом у розвитку італійського інструментального стилю (кур-

сив наш – А. Ч.), але і найвищою точкою розвитку органної музики  
Італії» [30, с.  30]. Імпровізаційність і концертний блиск, складна 
поліфонічна техніка, яскраві хроматичні обороти, що породжува-
ли сміливі гармонії, прихильність до інструментів з темперованим 
строєм, мелодійне багатство забезпечили йому славу віртуоза- 
інструменталіста з тисячною аудиторією і довге життя його тво-
рів 520 (їх переписував для себе Й.С. Бах). У тематичному матеріалі 
багатьох творів Фрескобальді прнисутні мнемонічні формули тонів 
григоріанського хоралу, що накладає стилістичної впізнаваємості; 
використовується хроматика і різноманітне й деталізоване засто-
сування дисонансів. Але, незважаючи на значну роль модальних 
принципів організації, в творах Фрескобальді вже сильними є тен-
денції формування класичної функціональності [388] (Фрескобальді 
одним з перших вважав за краще грати на інструментах в темперо-
ваному строї, який в XVII столітті поширився вже повсюдно). Те-
матизм композитора включає як запозичені, так і авторські утво-
рення (в тому числі, цікаві теми-монограми), які характеризуються 
стислістю або нестабільністю (більш індивідуалізовані). У музиці 

519 Раніше, у ХVІ столітті, відомі концерти на двох органах у Венеції, які іноді давали 
А. Габріелі (1510–1586) і К. Меруло (1533–1604), що були яскравою подією і незмінно за-
лучали багато слухачів [450].

520 Сучасне вухо стримано сприймає деяку тональну нестійкість в більшості п’єс Фре-
кобальді. Але на захист композиора відзначимо, що на початку XVII століття поняття 
«тональність» в органній музиці ще не сформувалося остаточно, і старовинна тради-
ція вважати основою той звук, який частіше повторюється на сильному часі, ще багато  
в чому проявлялася в композиційній техніці. Остаточне усвідомлення таких понять, як 
тоніка і тональність ще було попереду [30, с. 30]. Найраніший прояв інтенсивного тяжін-
ня акордів- неустоїв в устої можна знайти в каденціях, починаючи з музики Відродження 
На початку XVII століття процес кристаллізаціі функціональних відносин значно при-
скорився, почав екстраполюватися на інші ділянки форми. Як відомо, модальна гармонія  
у Фрескобальді не тільки виявляє загальні властивості ладів- передтональностей, але  
в чималому ступені і деякі важливі особливості, успадковані від середньовічних моно-
дичних тонів. Поєднання автентичного і плагального тонів, безперечно, свідчить про 
процес руху до мажорно- мінорній функціональної тональності.
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Фрескобальді проявляються принципи своєрідної (початкової) 
циклізації 521: «монотематизм» (мелодійне і ритмічне варіювання), 
повернення початкового варіанту, схожість на відстані контра-
пунктических задумів (у  контрастно- складових композиціях); ін-
варіанти циклу, схожість мелодики- ритмічного руху як в сусідніх 
варіаціях, так і на відстані (у варіаційних циклах); парне з’єднання 
п’єс (за  принципами контрафактури, спільності тем, у вигляді ма-
лого поліфонічного циклу з використанням образного, фактурно-
го, тематичного контрасту і принципу додатковості), об’єднання 
за жанровою спільністю 522 – на більш загальному композиційному 
рівні [388, с. 22–23]. Техніка тематичного варіювання Фрескобаль-
ді передбачила варіаційно- тематичні прийоми більш пізнього часу, 
зокрема монотематизм Ліста [265]. Фрескобальді сміливо «схрещу-
вав» різноманітні форми, вибудовуючи у своїх творах переростання 
одних в інші – як на шляху до класичної фуги, так і в процесі фор-
мування майбутнього сюїтно- сонатного циклу. Вказані стилістичні 
параметри інструментальної творчості видатного композитора ба-
роко свідчать про формування системних мовних параметрів його 
інструментальних текстів. У цьому сенсі «мистецтво Фрескобальді 
складається на великому роздоріжжі свого часу, височіє на головно-
му перехресті доріг, якими просувалася інструментальна музика від 
XVI до XVIII століття» [450, с. 499].

Серед безпосередніх попередників Баха, які в цілому рухались 
убік подальшого образного оновлення і самостійного концертного 

521 Багато «Книг» Фрескобальді – це своєрідні цикли, іноді навіть макроцикли, що 
включають в себе цикли більш дрібного рангу. В бароковій Італії була розповсюджена 
практика видання монографічних «книг» композиторів з творами одного або декількох 
жанрів. Але єдність циклу виявлялася не стільки у музичних взаємозв’язках, скільки  
в науково- літературних відносинах, тим більш, що будь-яка барокова єдність (у  тому 
числі, й музична) виступала своєрідними склепіннями (за О. Михайловим [552]) – скле-
піннями знань, енциклопедичними «книгами» – таку назву отримали і музичні «книги» 
раннього бароко, в тому числі і Фрескобальді,. Цілісність таких книг «задається ззовні, 
самою формою книги як репрезентанта світу, енциклопедії» [388, с. 22].

522 Інструментальні п’єси Фрескобальді об’єднував в нотні збірки, які видавав протя-
гом життя. Хоча принцип складання збірки часто заявлявся в заголовку як жанровий,  
в дійсності в збірник включалися п’єси різних жанрів. Так, збірник під назвою «То-
кати в партитури для клавесина і органу. Книга  I» (1637) містить крім 12 токат також  
4 париіти, 4 куранти, 3 баллетто, 3 капричіо і ін. п’єси. Тематичні ж заголовки збірок до-
вільні і метафоричні.
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значення органної музики виділяються імена Пахельбеля і Буксте-
худе – що представляють різні сторони передбахівського органно-
го мистецтва: перший – більш «класичний» його тип; інший – «ба-
роковий». Пахельбель демонструє ясність музичної думки, зв’язок  
з музично- побутовими старовинно- народними традиціями, щ про-
являється у створенні танцювальних сюїт, «арій» з варіаціями для 
клавіру, маленьких чакон. Його ричеркари – фактично фуги, а фуги 
багато в чому є «передбахівськими» (теми у більшості характерні, 
різноманітні, з переважанням ритмічно гострого, рухливого начала, 
хоч і позбавлені бахівського різноманіття, широти і образної сили, 
широти модуляційної семантики і розвинених інтермедій). Буксте-
худе – активній і темпераментний – тяжів до концертності подання, 
до яскравої ефектності, патетичності та віртуозності, до монумен-
тального розширення форм і пошуків образних контрастів в межах 
єдиної композиції.. Його синтетичні форми з’єднують в собі власти-
вості імітаційних, варіаційних, остинатних прийомів, старовинних, 
цілком традиційних і нових принципів музичного мислення. Буксте-
худе впроваджує інтонаційний зв’язок в композиційній структурі: 
фуга часто містить тематичний матеріал попередньої прелюдії (між 
експозиціями її тем та наприкінці).

Лютеранська Німеччина вітала залучання народної пісенності 
у «хоралі для всіх» поза стилістичного розмежування на духовну  
і світську музику [913], що сприяло «високому рівню кроскультур-
них відносин в сфері фольклору і академічної творчості» [30, с. 86], 
а також розвитку параметрів концертності органної (і  клавірної) 
музики. Німецька музична традиція в творчості Й.С. Баха знайшла 
своє найвище вираження і завершення. Спирання на етику (й есте-
тику) християнства (не  без впливу світських, зокрема й музично- 
інструментальних інтенцій) знайшло вираження в ідеях жертов-
ності, спокутування, безсмертя душі (відома справжня, «жива» 
релігійність Баха). У Й.С. Баха «постійним прообразом музики був 
образ Боголюдини Христа – його піднесена скорбота і велика віра» 
[847, с. 253], переломляючи у музичній мові найважливіші філософ-
ські категорії – простір, час, рух, зокрема, в становленні музичних 
емоцій (емоція – букв. «рух»), стереофонізацію простору через ди-
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намічні і інструментально- регістрові протиставлення (на органі це 
звучало особливо ефектно), символізації за допомогою жанрово- 
стильового утворення «фуга» («біг», яка дісталася ще від епохи Від-
родження), нарешті – чисто інструментальна віртуозна моторика  
з нечуваною раніше енергетикою багатопланово- регулярної ритмі-
ки – яка стала новаторством бароко. Бахівський інструменталізм 
виявився причетним до емблематики слова, але демонстрував влас-
ні інструментальні засоби вираження цієї емблематики і високість 
музичної ідеї як такої, виявляючи найважливішу смислотворну роль 
знакових структур музичного тексту 523. Масштабність музичного 
мислення Баха спрямовувала й чисто інструментальні звучання до 
висоти великого, піднесеного мистецтва (зокрема, втягнула на цей 
рівень і побутові форми і жанри клавірної музики) – що апелює до 
моцартівських, а ще більше до бетховенських концепцій. Концерт-
ність бахівського органного стилю, укрупнені лінії, театрально- 
піднесений драматизм образів і інструментальна віртуозність не 
просто допомагали довести високі музичні ідеї до широкої ауди-
торії, а відкривали нову епоху в музиці, вплив якої простягається 
до сьогодення. «Не скутий закостенілою догматикою релігійного 
тексту», у своїх інструментальних творах Бах «особливо широко 
звернений в майбутнє, безпосередньо близький реальному життю, 
його враженням, емоціям. Тут він найтісніше пов’язаний з традиці-
ями і прийомами світського мистецтва і музикування, всього чут-
ливішого на його запити» [678]. Хоча органна творчість компози-
тора нерозривно пов’язана з його вокальними жанрами (своєрідно- 
синтетична природа мелосу, повільний і багатоскладний розвиток 
гармонії, споріднений тематизм, прийоми викладу і розвитку), що 
є логічним з огляду на умови виконання органістів. Саме музичне 
мислення Баха можна назвати органним за своєю природою: як 
потужно- патетичні, багато- поліфонічні, віртуозно- блискучі, так  

523 Недарма мотив b-a-c-h розвивається у музичному світі вже кілька століть, адж його 
«життєздатність виходить з міцніших, внутрішніх підстав, незримих і нечутних (сам Бах 
звернув увагу на своє ім’я чи не просто з цікавості. Неможливо не думати і про те, що Бах 
змусив сучасників і нащадків звертати увагу на свій мотив підкресленим жестом, який не 
міг залишитися непоміченим: музична монограма композитора знаходиться в незавер-
шеному контрапункті «Мистецтва фуги»» [556, с. 18].
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і сповідально- ліричні інтенції органічно втілювалися «органною 
мовою». І якщо в ранньому періоді творчості в органних хоральних 
обробках 524 переважають традиційні прийоми фігурації, «колору-
вання», фугірування форми (як  у Пахельбеля Бьома, Рейнкена та 
ін.), то новаційність «Органної книжки» 525 зрілого періоду неоспо-
рима: майстерне поєднання імітаційної розробки – з контрастною 
поліфонією, хорального наспіву в верхньому голосі – та мелодійних 
контрапунктів у вільно- індивідуалізованій манері в середніх і ниж-
ніх шарах тексту, що призводить до відкриття «глибоко прихованих 
багатств гармонії та експресії» в архаїчно- знакових хоральних те-
мах. Така інтонаційна трансформація складає важливу стилістичну 
рису барокового інструменталізму, як і облігатна педаль, в застосу-
ванні якої Бах був незрівнянним віртуозом і нерідко «грав ногами 
цілі мелодії, яких інші органісти не в силах були б виконати і всі-
ма пальцями обох рук» [824]. Абсолютно новаторськими є «Вісім-
надцять хоралів різного роду для гри на органі з двома мануалами  
і педаллю» з масштабними композиціями блискучого і патетичного 

концертного стилю. Прийоми майстрів XVII століття (передусім, 
Букстехуде) синтезуються з новим вільно- імпровізаційним стилем: 
варіювання оснащається винахідливістю і різноманітністю факту-
ри, розцвіченістю фігурацій, експресивними мелізмами (зокрема  
у кульмінаційних та заключних ділянках форми), сміливою диферен-
ційованою регістровкою, поєднанням імітаційно- поліфонічної роз-
робки з інтерлюдіями імпровізаційного гомофонно- гармонічного 
складу, ритмічними і гармонічними засобами. Усе перераховане – 
чисто музично- інструментальні прийоми організації смислу, еман-
сиповані від молитовних текстів, оригінальні строфи хоралу пере-
творюються таким чином на струнку чисто музичну композицію.

Органічною сферою бінарної барокової пари виступають тво-
ри світського тематизму – пасакалії, пасторалі, шість концертів 

524 Жанр, який безпосередньо пов’язує його інструментальну музику з духовними кан-
татами і пассіонами, тобто, зі словом Божим.

525 «Органна книжка» містить сорок шість прелюдій (із  задуманих ста шістдесяти 
дев’яти). Багато з них добре відомі музикантам і слухачам завдяки чудовим фортепіан-
ним обробкам Ф. Бузоні, С. Фейнберга та ін. Більшість прелюдій цієї збірки – «невеликі 
ліричні поеми, скромні за викладом, але повні чудової поетичної виразності» [678].
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(блискучі транскрипції скрипкових концертів Вівальді та інших)  
і шість сонат, прелюдії і фуги та ін. Так, в Пасакалії c-moll симфо-
нічна концепція на основі форми старовинних варіацій на ostinato –  
з трагедійними епізодами і урочистим апофеозом: основна октавна 
тема з напруженою зменшеною квартою продовжується у 20-ти ва-
ріаціях, побудованих двома великими динамічними хвилями, в яких 
є місце перетворенню пасакалії на чакону, актуалізація світського 
маршово- ритмічного (що  «знімає» загально- трагедійний накал)  
і, звичайно – фінальна подвійна фуга з гостро контрастною (яка чи 
то «плаче», чи то «танцює») другою темою і пишно фігурованим 
(«дзвонним») протискладенням. Його дзвонні переливи заповню-
ють собою репризу фуги. Підсумок же – традиційно катартичний: 
«тут Бах подібний Гольбейну та іншим великим майстрам Відро-
дження, коли, задивившись на красу і велич життя, вони розчиняють 
трагічні мотиви горя і смерті в сліпучій симфонії блискучих фарб  
і пластично- чуттєвих ліній» [678]. І усе це зроблене без єдиного сло-
ва, чисто інструментальною мовою. Бахівські органні фуги відріз-
няються від його ж хорових більш інструментально- фігуративним 
малюнком, блискучою концертністю фактури, узагальненим харак-
тером мелосу, масштабністю інтермедій з секвентно- імітаційною 
структурою (на  кордонах поліфонічного розвитку), віртуозно- 
імпровізаційними заключними каденціями- кодами 526. Вступні пре-
людії, токати і фантазії, вводячи до тональної, емоційно- образної, 
іноді – тематичної сфери фуги або відтіняючи її протилежними 
мовними прийомами (тематичної насиченості, «розчинення» тема-
тизму, вільним імпровізуванням, гомофонією), тяжіють до більшої 
жанрової естетики.

І все ж це була епоха, насамперед, великих клавесиністів, яка 
противажила «космічним» масштабам і «титанічній» напруженості 
прелюдій і фуг органістів. Бах одним з перших відчув і універсаль-
ність клавіру (традиційно обидві інструментальні сфери перетина-
ються через органологічну спорідненість клавіатурного принципу 
та виконавську практику), сфера «чистого клавесинізму» почасти  

526 Тут Бах за композиційними і фактурними принципам ближче до стилю бароко.
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відповідала бахівським вимогам (відоме його захоплення музикою 
Ф. Куперена): глибина задумів і характер бахівських образів вимагали 
подолання обмеженості традиційних («домашніх») клавірних мов-
них засобів. Бах збагачує традиційні клавірні іншоінструментальні 
наслідування багатющим арсеналом органної, скрипкової, оперної 
літератури, чим виводить клавір на інший технічний і змістовий рів-
ні. Бахівському клавіру, як і органу, стає підвладною сфера високої 
лірики і патетики, скрипкова (італійська, передусім) віртуозність- 
концертність та навіть неприродні для щипкових кантиленнісгь, 
що видозмінює тематизм і жанрові параметри. Так, клавірна сюїта 
(первісно танцювальна) отримує широку імпровізаційно- імітаційну 
якість органної музики; вслід за скрипковою творчістю утворюєть-
ся новий жанр клавірного концерту; інструктивно- педагогічні п’єси 
підіймаються на художній рівень. Отже, й майбутня фортепіанна 
музика не утворилася б без клавірної творчості Баха.

Найбільша і впливова творча школа клавесиністів склалася  
у Франції на рубежі XVII–XVIII століть. Однак першими досягнен-
нями в цій галузі можуть пишатися англійські музиканти, компози-
торська школа яких утворилася ще в останні десятиліття XVI сто-
ліття. Саме в Англії, в творчості англійських верджінелістов (англ. 
– virginal, від лат. – virgule, що в перекладі, «паличка, стрижень»), за-
родився клавірний стиль письма і було покладено початок творам 
спеціального (неперекладного) репертуару для клавішно- струнних 
інструментів. Клавірна музика, будучи світським мистецтвом, була 
затребувана і при дворі Людовика XIV, і в аристократичних колах 
англійської королеви Єлизавети, і у поширеному домашньому музи-
куванні. Композитори- верджінелісти У. Бьорд, Дж. Булл, Т. Морлі, 
Дж. Фарнебі, О. Гіббонс, У. Лоуз, Г. Перселл, Дж. Блоу представили 
ранні взірці клавірної музики, від найпростіших викладень- обробок 
пісень до віртуозних п’єс концертного плану. Серед них – прелю-
дії і фантазії (з  органної традиції), програмні твори ситуативного 
або портретного планів; обробки церковних наспівів, мадригалів 
та народних пісень або танців, збагачені мовно- інструментальними 
(секвенції, незалежність голосоведення, фігураційне письмо, роз-
робка кадансових ритмічних формул, техніка фактурного варію-
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вання і створення інструментальних «прикрас») і композиційно- 
жановими (остинатність, варіювання, додавання до традицій-
них павани і гальярди «нових» алеманди і куранти, введення  
народних – хорнпайп, жига, раунд, маска і світських – сарабанда, 
менует, гавот, ригодон, буре – танців) прийомами.

Своєрідне клавірне мистецтво, яке досягло максимального роз-
квіту в період царювання Людовика XIV і прийшло до повного зане-
паду після французької буржуазної революції, і сьогодні зачаровує 
слухача витонченим шармом, де, звичайно, виділяються французи 
(Ж. д еШамбоньер, Л. та Фр. Куперени, Ж. д’Англебер, Н. Лебег,  
Л. Маршан, Г. Нівер, Ж. Дандре, Ж.-Ф. Рамо, К. Дакен). Вели-
кий вплив на розвиток музики знаменитих французьких клаве -
синістів 527 справила паризька школа лютністів на чолі з Дені Готьє 
(1600–1672). Композиційні та інструментальні прийоми гри на лют-
ні та органі наклали відбиток на композиторську мову клавесин-
ної музики (одноголосна мелодія з акордовим супроводом ефек-
тно контрастувала з поліфонічним стилем органу). Раннім взірцям 
клавесинних творів властиві ясні і чіткі структури; «м’яка манера» 
звуковидобування, переважання мелодійних елементів; прозора 
фактура з використанням імітацій; «мотивна» техніка, запозичена 
у лютністів; витончена, граціозна орнаментика. Від  XVII століття, 
закріплюється практика виписування (розшифровки) знаків орна-
ментики і позначення характеру руху (Шамбоньєр). У клавесинних 
прелюдіях і рондо французькі майстри досягли певної психоло-
гічної виразності, використовуючи побічні голоси, дисонуючі за-
тримання, хроматичні гармонії і мелодійно орнаментовані варіації 
(в  «дублях»). Практично вся французька клавірна музика зосере-
дилась на втіленні одного жанру – танцю (який, нагадаємо, знач-
но вплинув і на органну французьку культуру) – ударні та щипкові 
клавіри самою інструментальною органікою втілювали ритмічну 
опірність. Інша важлива риса французької клавірної творчості – 
зображальність, програмність: тут виявляються музичні портрети  

527 ЇЇ основоположники – Жак Шампіонне де Шамбоньера (1601–1670), Луї Куперен- 
старш (1630–1665). Відзначимо також появу першої збірки п’єс для органа і клавіру  
П. Аттеньяна (1530).
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(більшістю – дамські), ефектні жанрові сцени, картини природи та 
пастушачої ідилії. Згодом окремі танці стали збиратися, групувати-
ся по тональності і характеру настроїв в сюїти.

Так, до сюїт Куперена- старшого входять алеманда, куранта, са-
рабанда, жига або менует (класичний тип танцювальної сюїти того 
часу), спочатку –однієї тональності. У Н. Лебега палітра традицій-
но використовуваних танців розширюється (додаються пасакалія, 
гавот, чакона, ригодон, арія, вольта). А. де Англебер вводить в свої 
п’єси елементи театру, з його національними танцями і піснями. 
Франсуа Куперена (молодший, 1668–1733) славиться програмни-
ми назвами, ілюстративністю та величезним колом втілюваної те-
матики, зокрема, портретних замальовок з тонким відображенням 
в клавесинному звучанні характерів і темпераментів сучасниць 
(«Вкрадлива», «Спокусниця», «Жвава», «Амазонка», «Освіжаюча», 
«Кумушка», «Збиральниця винограду») та «портретів» справжніх 
осіб («Ла Варна», «Ла Сезіль», «Принцеса де Шабей», «Ла Морінет» 
та ін.), пейзажних «картинок» («Сади в цвіту», «Очерет», «Маки», 
«Хвилі»), звуконаслідувальних ефектів («Соловей любові», «Зозуля 
і щебетання» або «В’язальники», «Будильник»). Чотири збірки тан-
цювальних сюїт Фр. Куперена дозволяють виявити помітну еволю-
цію музично- мовних та композиційних прийомів – від традиційно 
строгого порядку послідовності контрастних танцювальних жанро-
вих форм до вільного їх розташування, появою сюжетності та обра-
зної конкретності, з переважаючими мальовничими програмними 
назвами та наявністю через це певного загального задуму циклу 528. 
Таким чином, присутність відрізняють сюїти Ф. Куперена. З’явля-
ються п’єси емоційно- чуттєвого характеру – мрійливого, скорбот-
ного, елегійного (які певним чином передбачають появу програмно- 
романтичних творів та непрограмних шопенівських зокрема, нок-
тюрнів), а також блискучі, віртуозно-»фонтануючі» пасажами міні-
атюри, які дуже відрізняються від його творів танцювальних жанрів 
(і  можуть кореспондувати з романтичною або імпресіоністичною 

528 Наприклад, п’єси «Женці», «Мошка», «Пастораль», «Кумушка» шостої сюїти ма-
ють побутово- сільську тематику; «Насолоди», «Чари», «Дівчина- підліток», «Вкрадлива», 
«Спокусниця» – з сьомої і восьмої сюїт відтворюють світ почуттів.
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фігуративністю). Але драматургія клавірних творів (англійських  
і французьких) вибудовується за принципом монообразності.

На відміну від французької клавіроцентричної парадигми, ні-
мецька клавішна традиція спиралась на органну творчість, що на-
кладало відбиток на специфіку німецького клавіризму. Втім, най-
старіший з дійшовших до наших днів клавішних струнно- щипкових 
інструментів – клавіцітерій, приблизно 1480 року створення – збе-
рігся на німецькому грунті. На думку Дж. Костера, він передує низці 
характеристик італійських клавесинів XVI століття [986]. Ще одна 
національна особливість – важливість для німецької музичної прак-
тики клавікорду, а не клавесину. Багато німецьких музикантів того 
часу віддавали йому перевагу, можливо, в практичному («німецько-
му») аспекті: клавікорд вагомо допомагав у домашньому практику-
ванні органістів 529. Німецькі клавікорди до того ж рано отримали пе-
дальну клавіатуру, що робило їх ще більш подібними до «пануючого»  
у країні органу. Тож для німецьких клавіристів практика гри на ор-
гані і клавішно- струнних до кінця XVII століття точно представляла 
єдине інтонаційно- смислове і інструментально- виконавське поле, 
а самостійний репертуар для клавесина і клавікорда був рідкісним 
явищем і представляв світський репертуар – танці, варіації на на-
родні, перекладення органних творів теж практикувалися. Тому 
німецька клавірна музика чуйно вбирала різнонаціональні впливи, 
перш за все італійські, але також і французькі 530. Хоча, на початку 
XVII століття на півночі Німеччини виник потужний сплеск орган-
ної культури, пов’язаний з діяльністю цілого покоління органістів, 
які навчалися в Амстердамі у Яна Свелінка і заклали традиції, які 
«працювали» аж до початку XVIII століття: в Гамбурзі – В. Любек, 
М. Векман, І. А. Рейнкен; в Любеку – Ф. Тундер і Д. Букстехуде.  

529 Адже в церкві для роздування органного міху була потрібна додаткова людина або 
ціла група – калькантів. В соборах також було дуже холодно – не тільки грати, а й взагалі 
знаходитись.

530 Після Тридцятилітньої вой ні 1618–1648 років в роздробленій Німеччини німці 
заохочували все чужоземне (в основному, італійське чи французьке), що з одного боку, 
призводило до дивних культурних симбіозів і стильових перетинів, з іншого – при-
гнічувало прогресивних музикантів. Так, попередник Баха на посту кантора школи  
св. Фоми Й. Кунау в передмові до свого збірника «Свіжі клавірні плоди» 1696 року нарікав 
на такий ста.
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А на початку XVII століття на півночі країни висуваються дві значні 
фігури: Самуель Шейдт (1587–1654), один з «трьох великих «Ш»» 
(поряд з Шютцем і Шейном), і Генріх Шейдеманами (бл. 1595–прибл. 
1663), найулюбленіший учень Свелінка. Величезну роль у розвитку 
музики безпосередньо для клавішно- струнних інструментів зіграв 
Йоганн Якоб Фробергер (1616–1667) – нехарактерний для свого 
часу тип концертуючого віртуоза 531. За винятком двох мотетов, уся 
дійшовша до нас спадщина Фробергера є клавірною музикою (не ор-
ганною – теж не характерно). У своїх клавірних фантазіях, ричерка-
рах, канцонах, капричіо майстерно розробляє поліфонічну фактуру, 
відштовхуючись від досвіду свого вчителя Фрескобальді, але багато 
в чому йде далі: його п’єси «більш захоплюючі», він «ретельно про-
думує організацію циклу п’єс одного жанру за допомогою тональної 
драматургії або застосування особливих поліфонічних прийомів» 
[178, с. 18–19]. А в токатах чергування імпровізаційних та імітаці-
йних розділів базується на імпровізаційно- перехідному прийомі: 
фугіраційне викладення в кінці розділу ніби «розчиняється в сти-
хії імпровізації, вираженої в розкладених акордах, фігурації і паса-
жах» [там само]. І звичайно – програмність, повз якої секуляризова 
клавірна творчість не пройшла повз. С. Гандилян виділяє три типи 
програмності у Фробергера – твори автобіографічного характеру, 
«твори пам’яті» і «твори- присвяти» (останні – найчисельніші, зо-
крема, це сюїти) [178, с. 26]. В цілому в кінці XVII століття в німець-
кій музиці відбувався розквіт сюїти (найчастіше, це чотири танці, за 
Фробергером). Так, збірник Кунау складають 14 сюїт (партит, як на-
зиває їх сам автор), де вперше в історії німецької музики з’являється 
клавірна соната, як переддень випущеного Кунау в 1696 році цілого 
збірника з семи сонат під поетичною назвою «Свіжі клавірні плоди» 
(«Frische Clavier- Früchte»). Кунау подав збірнику розгорнуту перед-
мову, де, зокрема, зазначив, що спонукало його до створення сонат, 
побудованих досить вільно і примхливо: «Мої свіжі клавірні плоди 
немов пов’язані в сім снопів, які я позначив як сонати. Цим я хотів 

531 Навчався у Дж. Фрескобальді в Римі, працював у Відні, зробивши звідти безліч 
поїздок практично по усій Європі, що сприяло увібранню різнонаціональних музичних 
впливів у їх поєднанні з елементами німецької музичної мови.
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дати зрозуміти, що розмірковував про ті винаходи і зміни, в яких 
сонати мають перевагу перед чистими сюїтами. Не кажучи вже про 
милозвучні зміни метра і про використання афектів, що змінюють 
один одного, тут зустрічаються різні за формою фуги, в яких, голов-
ним чином, використовується подвійний контрапункт, переважно 
в октаву» [цит. за 613]. Ще більш вільне трактування жанру Кунау 
запропонував в шести програмних «Біблійних сонатах» («Музич-
на вистава деяких біблійних історій», 1700), де форма і зміна афек-
тів слідують за детально виписаним сюжетом. У передмові до цієї 
збірки композитор підкреслював, що цей тип програмної музики не  
є новим (посилаючись на Фробергера та інших), а головне – зазна-
чив свою мету: продемонструвати, «як клавірна музика за умов від-

сутності поетичного тексту може відобразити емоційні стани, 

викликані тим, що відбувається з персонажами [там само], тобто, 
Кунау фактично зафіксував і прокоментував формування самодо-

статньої мовної музично- інструментальної якості доби бароко 

(переходу до класицизму).
Риси «первинної клавесинності» (М. Друскін) менш (ніж фран-

цузькій) притаманні і італійській культурі, але італійська клавірна 
музика за інших гостріше відчула вплив національного оперного  
і скрипкового мистецтва, а також володіла «надзвичайною широ-
тою охоплення різних стилів і жанрів», через що утворилося певне 
спрощення музичних ідей, аж до «знеособлювання» клавірної му-
зики, що виявилось остаточно у другій половині ХVІІІ століття 532  
[268, с.  176]. І все ж «класична країна інструментальної майс-
терності» 533 – Італія – зробила свій внесок і в клавірне мисте-
цтво. Специфіка італійської клавірної література накреслювалася  
(як і у Франції) – через танцювальну стихію. Так складається і жан-
рова диференціація органних та клавірних текстів – першим нале-
жать ричеркари, капріччіо, другим – власне танці, їх обом – канцо-
ни і токати, що веде не тільки до розрізнення композиційних при-
йомів, а й до специфікації виконавських манер (вказівки Дирути 

532 І через що, ймовірно, не отримало розповсюдження у італійських землях  
фортепіано, сконструйоване у 1711 році Крістофорі.

533 Давні традиції тут належать органній і лютневій школам.
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щодо цього у трактаті «Трансильванець» спрямовують орієнтацію 
на нелегатну манеру). Клавірна фактура оформлюється відповідно 
до арії з акомпанементом – регістрово підкреслена висока мелодія 
і акомпанемент, який концентрує контрапунктичні голоси в акор-
довому «зібранні» (віддаючи данину розповсюдженню гомофонії). 
А складний перехід від танців до сонати здійснюється через варіа-
ційні форми (що логічно, і можна використовувати як елементи ста-
рої органної манери, так і нові мелодійні утворення). Найраніший 
взірець варіації належить А. Габріелі – майстру органного письма, 
але по-справжньому нові можливості варіаційного методу, за спи-
ранням на багатющу народну культуру, відкрив Дж. Фрескобальді 
– також блискучий органіст (характерні риси його інструменталь-
ної творчості ми вже наводили у зв’язку з органним мистецтвом). 
У зв’язку з цим виникають і нові композиційно- стилістичні (мовні) 
прийоми (варіаційність, остинатний бас в чаконі і пасакалії, накла-
дання протилежних рис гальярди і куранти, додавання парної ме-
трики тощо). В канцонах, капрічіо і токатах композитор вдало вияв-
ляє ліричну сутність віртуозності, тобто робить моторику «живою», 
проінтонованою; поєднує мотивну варіаційність та фігуративність; 
звертаючи увагу і на немеханічну манеру виконавства (вільне рит-
мічне фразування- дихання поза ударності сильної долі – до чого 
незабаром прийде вся музика, а Ф. Ліст винайде нову манеру орке-
стрового диригування). Таким чином, Фрескобальді закладає осно-
ви «мотивно- варіаційної сюїти – найважливішого жанру клавірної 
літератури» [268, с. 187].

До рубежу ХVІІ–ХVІІІ століть в Італії розвивається самостійний 
клавірний пласт з використанням імітаційних та нових віртуозно- 
гомофонних структур (мелодійний фактор поки – на другому пла-
ні), що уособлюється у трьох (вже системно) взаємозбагачуваних 
сферах клавірної музики: оновлені токати – органного походжен-
ня 534; танцювально- побутові образи і форми, що ведуть до сюїти; 
віртуозно- технічні п’єси в яких «вгадуються виразові можливо-
сті молоточкового фортепіано» [268, с.  188]. Виділяються тока-

534 Що, на думку, М. Друскіна веде до утворення багаточастинного циклу сонати [268, 
с. 188].
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ти 535 (як  автор їх називає) «оперника» і блискучого імпровізатора  
А. Скарлатті (1659–1725), на їх основі утворюються два нових фор-
мальних типи – малий поліфонічний цикл прелюдія з фугою та 
багаточастинний сонатний цикл. Інший бік італійського клавір-
ного мистецтва представляє Б. Пасквіні (1627–1710), в чиїх тока-
тах («тастатах» – від «таста» – «клавіша») кількісно скорочують-
ся контрастні епізоди, натомість фактура проясняється і набуває 
єдності технічних (віртуозних, передусім) засобів; в танцях сюїт  
(партит) – підкреслюється не афект (характер руху), а сам варіацій-
ний (музичний) принцип, що наближує їх до сонат (власне, Пасквіні  
і вважається першим, хто став писати сонати для клавіра – можли-
во, поруч з німцем Кунау). Новації в галузі клавірного стилю Паскві-
ні спрямовані до класицизму. Але недосяжною зіркою на італійсько-
му клавірному небосхилі виглядає А. Скарлатті (1660–1725). Дина-
мічна напруженість і загострена контрастність конкретно- чуттєвих 
образів Скарлатті «порушують правила», нівелюють «норму», але 
чуттєво- слухова інтуїція композитора не підводить – його музика 
стала знаковою для даної і наступних епох, і сьогодні вражає реаліс-
тичністю почуттів та інструментальним блиском. Стилістичні но-
вації Скарлатті готують той поворот, який здійснять «романтики» 
Паганіні і Ліст щодо сольно- інструментальної «оркестральності»  
[268, с.  193]. Клавір Скарлатті не просто наслідує темброво- 
фактурним та виконавським прийомам гри (кліше) різних інстру-
ментів – він утворює новий образ сольного клавіру («майбутнього 
фортепіано»), коли нові мовні прийоми переростають у «непросту 
суму» нової якості (здійснюється «місцевий інсайт»). Те саме 
вівдбувається й у галузі ладо тонально- гармонічних засобів – його 
сонати «задіяли» 21 тональність з 24, використовуються досить 
далекі модуляційні плани, дисонанси, 11-тизвучні вертикалі, ди-
наміка виглядає «вибухонебезпечною» (усі виразові засоби – «на 
грані можливостей», щодо того часу), але бездоганне (класицист-
ське) відчуття цілого не дозволяє переступити межу «рихлості». 

535 Як правило, багаточастина композиція з фугірованими епізодами, з речитативни-
ми і пісенно- танцювальними частинами.
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Так втілюється нове відчуття гостроти чуттєвого сприйняття  

музично- інструментальними мовними засобами.
І комплементарний клавір («майбутнє фортепіано») надає такі 

можливості. Монотемброве багатоголосся клавіру (перед тим – 
лютні) вимагало від композиторів в умовах зміни музичної парадиг-
ми винаходження специфічних (інструментальних) засобів рельєф-
ності як поліфонічної, так і народжуваної гомофонної фактури. За 
умов відмінності «програми» розгортання музично- когнітивного 
процесу у різних типах культури, перехід до гомофонії відбивав 
нові антропоцентричні тенденції і поступово створювані форми 
діалогічного висловлювання [251, с. 34]. «Зустріч» діалектичної го-
мофонії з процесуальною поліфонією відбувається і у наші дні – на 
новому витку зміни музичної парадигми (який триває) – на думку 
Г. Демешко, з включенням сюди і «синкретичного досвіду» монодії 
(першої парадигми) [251, с. 69]. Гомофонна практика формує новий 
тип інтонаційної свідомості і засновану на ньому традицію жанро-
вого мислення. Інструментальна практика бароко не просто опини-
лася в епіцентрі цих процесів, а й кристалізувала певні їх позиції.

Спорідненість одночасно з органними (клавіатурно- 
багатоголосна техніка і принцип мислення, спирання на професій-
ний інструменталізм, відповідно і спільні виконавці) і лютневими 
(світський характер і щипковість) школами, але на новому рівні 
органічно виявляють клавірні. Протягом XVII і XVIII століть саме 
тут склалися жанри великих інструментальних варіацій, програмної 
мініатюри у формі рондо, старовинної сонати; утвердилася танцю-
вальна сюїта. І хоча у клавірних творах відчувається оперний вплив 
(поява мелодійного стилю; картинна програмність мініатюр, пере-
дусім французьких; сліди тематичної контрастності і рельєфності 
оперної увертюри), «скільки- небудь істотний і глибокий вплив 
оперної естетики на клавірну творчість передсимфонічного періоду 
був виключений» – заключає В. Конен [9, с. 82]. Подібна «інструмен-
тальна замкненість» (від опери) обумовлювалася не тільки камер-
ністю, салонністю, аристократичною вишуканістю (зокрема, пере-
більшеною витонченістю орнаментики), а й органологією самого ін-
струменту: акантабільністю, ударністю і одночасно слабкістю тону, 
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адраматичністю – на користь інструментальної «мелодики танцю-
вального складу і загальних форм руху, що концентруються навколо 
пасажної клавіатурної техніки» [9, с. 84]. Все це демонструє навіть 
сонатний жанр (добетховенський).

Але клавесин не просто відображає поступальний процес роз-
витку музичного мистецтва, а й усю історико- культурну ситуацію 
свого часу, в повній мірі характеризує філософію і естетику, цін-
нісні орієнтири і психологічні переживання людини ХV–ХVІІІ сто-
літь. У період свого розквіту він постав знаком світського начала  
в житті суспільства і мистецтві, знаменував широкий розвиток жан-
ру мініатюри, що отримало визнання у всіх видах мистецтва кінця  
XVII – початку XVIII століть. Французький (передусім) та інші сало-
ни радо прийняли витончено оздоблений, галантно- «меблєподіб-
ний» клавесин. Але він швидко «переріс» салонно- аристократичний 
простір, оселившись у домах і громадських місцях (наприклад,  
в перукарнях, щоб людина мала змогу, очікуючи, музикувати для 
задоволення себе і оточуючих). Музикування за допомогою цього 
інструмента непомітно стало невід’ємною частиною життя тогочас-
ного суспільства. У добу Ренесансу в Італії клавесин був вже вповні 
самостійним явищем з оригінальним сольним репертуаром, удо-
сконалювався і розвивався конструктивно, знаходився в епіцентрі 
художніх пошуків виконавського мистецтва. Епоха бароко і, далі 
класицизм, зафіксували створення клавірного стилю (гри і пись-

ма) за типом «немиттєвого інсайту», цілісної конфігурації 

мовно- інструментальних засобів, що дозволило сформувати 

підсистему клавірного інструменталізму у системі музично- 

інструментального мистецтва.
Не менш важливою підсистемою можна вважати скрипкову 

творчість XVII – першої половини XVIII століть, яка демонструє 
такі прикмети узагальнення музичного мистецтва епохи, послі-
довності і різноманітності форм прокладання шляхів у майбутнє, 
які не пристануть на неї пізніше вже ніколи. Вельми перспектив-
не щодо актуалізованої чуттєво- емоційної звучності автономізо-
ваного музичного мистецтва смичкове мистецтво не було таким 
невизначено- прадавнім, як, наприклад, щипкове (може, тому, що 
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не настав його час – час формування індивідуалізовано- чуттєвого 
мелодизму, як і час технічних можливостей для органології 536), але 
даний спосіб струнного звуковидобування 537, а головне – звукове-
діння (яке дозволяло не просто максимально подовжити тривалість 
звуку, а впливати на його атаку, стаціонарну частину та закінчен-
ня найгнучкішими артикуляційно- динамічними «дихальними» 
засобами, подібно до співу бельканто), з одночасною можливіс-
тю виконання артикульованих 538 блискучо- віртуозних структур, 
в своїй інструментально- збільшеній якості відкривав перед сис-
темою музичного інструменталізму надзвичайні, невидані раніше 
перспективи, що наближали звучання штучного знаряддя до люд-
ського голосу, одночасно збільшуючи параметри через штучно- 
інструментальні «збільшеності» – витривалість, діапазонність, рух-
ливість, фактурність тощо. Принципово ансамблевий (на відміну від  
сольних – клавішних і лютні) характер скрипкової школи бароко 
сформувався на перетині гомофонної (артикульовано- виразна ме-
лодика – виключна близькість до людського голосу; гармонічна 
функціональність; танцювально- ритмічні інструментальні форму-
ли; репризність) і вокально- поліфонічної (рухливість і значущість 
голосів, цілісна форма великого масштабу) культур. Недивно, що 
саме у скрипковому ансамблі у другій половині XVII століття наро-
дилася тріо-соната – передвісник сонатного мислення як парадиг-
мальної якості. Віртуозне концертування пізнього бароко в опер-
них аріях та скрипкових каденціях були дивно схожими. Але тут 
правомірно казати про інструменталізацію оперного голосу, який 
заохочував споконвічно інструментальну пасажну техніку, орна-
ментику, фігуративність, великий діапазон. Скрипка в найбільшою 
мірою відповідала естетичним вимогам епохи, була інструментом, 
здатним, завдяки своїм яскравим інструментальним можливостям, 
синтезувати кращі досягнення попередньої музичної культури. Не 

536 Акустична наука, обробка та виготовлення струн, потрібний смичок найтонші ме-
талеві струни, які нині ставлять на клавесини, навчилися тягнути лише до XVIII століття.

537 Духові поки ще не готові до такого професіоналізму інструментального промов-
ляння органологічн.

538 «Живих», «неоптових», майстерних.
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випадково саме в рамках скрипкової школи, в першу чергу в Італії 
зародилися і отримали найбільш повне втілення такі передові жан-
ри, як соната, сюїта та концерт.

Перші класичні взірці конструкцій інструментів скрипкового 
сімейства 539 (Гаспаро та Сало, Дж. Маджіні, Андреа Аматі) створю-
валися на початку XVII століття в Італії (вже з квінтовим строєм, 
квартовий – у контрабаса – встановився до кінця XVIII століття) 
[707, с. 159–160]. Перехід від віоли до скрипки у ХVІ столітті озна-
менував своєрідне розкріпачення і, одночасно, ускладнення вико-
навської творчості: з одного боку, інструмент з новими можливос-
тями пред’являв якісно інші вимоги виконавцям; з іншого – надавав 
незрівнянно більшу свободу і можливостей у засобах виразовості 
(свободу інтонування, плавно- співуче – «вокальне» – з’єднання 
звуків, позицій, інтенсивну вібрацію і т. д.). Виконання отримало  
і більш суб’єктивне, емоційно- чуттєве (проголошене естетикою ба-
роко) забарвлення, від чого самий зв’язок (народжуваний діалог) 
між виконавцем і інструментом як безпосереднім знаряддям ви-
явлення художніх намірів стає більш тіснішим і органічнішим. Де-
мократичні витоки скрипкової культури 540 дозволили виконавцям- 
професіоналам наблизитися до народної музики як важливого чин-
ника інтонаційно- композиційних впливів бароко. Від  XVII століт-
тя розвиток і вдосконалення скрипки йшли шляхом встановлення 
класичних пропорцій в її будові, відбору дерева, пошуків лаку, фор-
ми підставки, подовження шийки і грифа тощо вже в майстернях 
досвідчених і навчених відповідним законам акустики, пропорцій, 
звучання виготовителів музичного інструментарію. Тривалий шлях 
від примітивної народної скрипки до її досконалих взірців заверши-
ли майстри італійської класичної школи. Італія з її налагодженим  

539 Б. Струве [773, с. 149] і В. Свободов [708, с. 115–120] доводять, що родоначальни-
ком скрипкового сімейства стала не скрипка, а альт (через перевагу інструментів з се-
реднім діапазоном у Середньовіччі та Відродженні.

540 «Соціальне розшарування» інструментів Відродження не дуже шанувало скрипку 
(правда, ще не дстатньо досконалу): «Є два види інструментів: віоли, за якими дворя-
ни, купці та інші достойні люди проводять свій час; другий вид називається скрипкою… 
Мало хто користується нею, хіба лише ті, які живуть працею», – зауважує французький 
музикант Філібер Залізна нога у 1656 році [цит. за 210]).
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ремісничим виробництвом інструментів, наявністю видатних 
майстрів виявилася найбільш здатною надати скрипці доскона-
лої класичної форми і розгорнути масове виготовлення професій-
них інструментів для розвивається музичного мистецтва. До того 
ж у цій країні пишно розквітали мистецтва, зокрема й музично- 
інструментальне (хоча, нагадаємо, фортепіано Крістофорі зали-
шилось непомітним). Але чуттєва скрипка як неможна краще від-
повідала італійській емоційності. Втім, у XVI–XVII століттях не 
тільки в Італії – Г. да Сало, Дж. Маджіні (Бреше); сімейства Аматі,  
Гварнері, А. Страдіварі (Кремона); Д. Монтаньяна, Санто Сера-
фін, Ф. Гобетті, М. Гофріллер (Венеція); сімейства Гранчіно і Тесто-
ре, К. Ф. Ландольфі (Мілан); рід Гальяно (Неаполь); рід Гвадані-
ні, який протягом двохсот п’ятдесяти років виготовляв скрипки  
в Турині 541 – а і в декількох країнах Європи склалися великі школи 
скрипкових майстрів (у  Польщі – М. Добруцький, сімейства Гро-
бліч і Данкварт; В Австрії та Німеччині – Я. Штайнер, сімейство 
Клотц; трохи пізніше у Франції – Н. Люпо, Ж. Б. Вільома; Чехії – 
Т. Едлінгер, Я. О. Еберле, Росії – І. А. Батов). Скрипка увійшла до 
вельми розвиненого музично- виконавський побуту бароко, швидко 
асимілювавши як риси його музичної культури (вокальної, багато-
голосної, виступаючи у все більш розповсюджених ансамблях з їх 
властивістю мобільної тембральної заміни), так і типові риси музи-
кування (лютневого, віольного, клавірного), діючі інструментальні 
кліше (цей процес завжди взаємообмінний; нагадаємо, з розвитком 
скрипкової техніки і виразовості клавіри сприйняли від неї не мен-
ше, ніж вона від них 542). Як і інші інструменті бароко, скрипка пе-
ревикладала лютневий, віольний репертуар, заміняла вокальні пар-
тії, духові та інші струнні інструменти в ансамблях. Але поступово 
формувався і власне скрипковий репертуар. Спочатку це відбува-
лося, знов таки, в рамках ансамблів 543, де скрипка найбільш часто  

541 Останній з двадцяти майстрів цієї династії помер в Турині в 1948 році.
542 На початку XVII століття композитори вказують в нотних та рукописних творах: 

«для скрипки або корнета (цинку), «в манері гри на лірі» і т. п.
543 Про причини і шляхи їх широкого розповсюдження у добу бароко див. праці Л. 

Повзун [640], І Польської [643].
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поєднувалася… з мідними духовими інструментами. Саме в рамках 
ансамблю (на фоні менш рухливих інструментів), мабуть, раніше за 
все стали цінуватися і розвиватися моторні можливості скрипки 
(втім не можна забувати й про народно- танцювальне походження 
скрипки, і про загальні тенденції епохи щодо руху та моторності), що 
сприяло модусу концертності (під якою розумілася будь-яка активі-
зація музичної тканини, в тому числі фактурна), емансипації специ-
фічних можливостей скрипки від вокальних – що важливе в процесі 
автономізації музичного інструменталізму. Виявлення кантиленних 
якостей інструменту (які характеризують найбільш цінні його вира-
зові властивості) відбулося вже у романтичну добу (коли це стало 
відповідати новій естетично- мисленнєвій парадигмі). Запозичені  
в побутовій практиці пісенно- танцювальні мелодії (і в цілому народ-
ні впливи) не тільки сприяли розвитку пасажної і штриховий тех-
ніки, яскравій конкретиці образності (де скрипка народжувалася), 
а й логічно привели до циклізації фактурно й композиційно обро-
блених, інструментально переосмислених народних танців, тобто 
проклали шлях до сюїті і камерної сонати, окремих частин концер-
ту. Тут важливу роль відіграло мистецтво імпровізації та обробки 
музичного матеріалу, варіювання і димінування 544, мелізматичних 
мелодійних прикрас (теж похідні від народної інструментальної 
практики, але вже опрацьовувані і у професійному інструменталь-
ному мистецтві, зокрема в багатих традиціях лютневого і віольного 
виконавства).

Найбільш ранніми ансамблевими світськими жанрами за учас-
тю скрипалів (на основі взаємозамінності інструментів) були, ско-
ріше за все, канцона і фроттола (тісно пов’язані з пісенним словом 
і народними танцями). Про новизну їх інструментального вико-
нання свідчать назви, в яких автори підкреслюють, що дані твори 
створені саме для гри, а не для співу, а компенсацією позавербаль-
ного (інструментального) вираження стають програмні назви п’єс,  
які прояснюють образний зміст інструментальної «картинки» 
(«Ліс», «Роза», «Стрибок» і т. д.). Так, у «Французькій канцоні» (1602)  

544 «Зменшення», дроблення основних звуків на більш дрібні тривалості.
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Л. Віадані скрипки вже виступають у якості провідного голосу  
в змішаному ансамблі (з корнетом і двома тромбонами) – скрипкова 
партія обмежена тут першою позицією, але вже виявляє свій про-
відний статус елементами пасажної техніки. У численних канцонах 
Дж. Габріелі для різних складів (від 2 до 22 учасників), з розвиненою 
інструментальною фактурою, характерним поєднанням імітаційно- 
поліфонічних і гомофонних розділів, контрастним співвідношен-
ням фактурно- динамічних засобів (одні епізоди виконувалися 
половиною ансамблю, а інші – усім складом, що знайде розвиток  
в Великому концерті автора з зіставленнями соло і tutti), партії скри-
пок – найбільш рухливі за усіх інших. Подальший розвиток канцон 
йшов шляхом зближення з поліфонічними формами, варіаційно- 
тематичне розвитку матеріалу, а також в напрямку консолідації 
чисто скрипкового ансамблю. Вводиться прийом передачі пасажів 
з нижніх голосів- інструментів до верхніх, що знайде в подальшому 
широке застосування в скрипкових сонатах і концертах. Дж. Фрес-
кобальді вводить фігураційний виклад (органічний для скрипки), 
зблизивши канцону з мотетом і ричеркаром (і  прокладаючи шлях 
до старовинної сонати); поєднує скрипку з різними інструментами, 
зокрема, клавіром (Токата для клавесина и скрипки). Подібні засо-
би використовує Б. Маріні – у збірнику «Sherzi е canzoni» для од-
нієї-двох скрипок з басом (1622). Карнавально- святковий характер 
фроттоли 545 (іт. Frotta – натовп, гуляння) взагалі розташовувався  
у полі скрипкової народно- танцювальної генетики. Улюблений лют-
невий, вже чисто інструментальний, жанр XVI століття – ричеркар 
(іт. Ricercare – розшукувати, шукати) – опрацьовував прелюдійний 
вектор (імпровізаційність, пасажність, акордовий склад, поступо-
во – у з чергуванням поліфонічних та імпровізаційних епізодів 546). 
Скрипка чудово «вписується» у такі жанрові «вимоги» в ансамблі  
(А. і Дж. Габріелі та ін.). Розвиток вказаних та деяких інших жан-
рів сприяв поступовому накопиченню засобів музичної виразо-

545 Один з найбільш масових світських жанрів, особливо поширений у Вероні і Венеції. 
Фроттола писалися і виконувалися в манері «простонародної гри на волинці».

546 Від цього, пізнішого ричеркара пролягає прямий шлях до інструментальної фуги. 
Вершиною ричеркара вважається творчість Фрескобальді.
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вості, втіленню все більш ємного музичного змісту, розсуванню 
масштабів композиції, що відповідало вимогам нового музич-
ного мислення епохи і вів до нових її жанрових інструменталь-
них форм (фуги, сюїти, концерту, сонати), а також – до двох типів 
музично- інструментального мислення: сонатного циклу обмежено-
го двома- трьома виконавцями (тріо-соната і соната), і ансамблево- 
оркестрового з диференціацією на соліруючу групу (concertino)  
і tutti. Обидва типи спрямовували свій рух до інструментального 
соло. В цьому процесі скрипкове сімейство (передусім, скрипка) 
взяло не просто активну участь. А й вплинуло своїми інструмен-
тальними можливостями вираження.

Ще на одне важливе джерело формування скрипкової творчості 
як одного з передових явищ європейської музики, розвитку її вира-
зових властивостей – участь в оперному оркестрі, який вже починав 
своє формування. Кантабільні можливості скрипки у безпосередній 
близькості до белькантової культури (а інструменту доручалося все 
більше виразових і образотворчих функцій) вимагало нових прийо-
мів гри, певного змагання з голосом. Вже скрипкові партії в творах 
К. Монтеверді спрямовували до яскравих тембрових контрастів, до 
індивідуалізації найперспективнішої виразової групи – скрипок 547. 
Помітний розвиток виразні можливості скрипки отримують опер-
ній інтраді (що переросла в увертюру) і в музиці до різних свят, кар-
навалів, де брали участь різноманітні ансамблі.

Про швидкій вихід скрипкової творчості на позиції одного з пере-
дових явищ європейської музики переконливо говорять досягнення 
національних скрипкових шкіл. Передусім, італійських скрипалів  

547 Вперше Монетеверді вводить в оркестр скрипку в опері «Орфей» (1607), де смич-
кова група представлена двома violini piccoli alia francese –- квартовими скрипками, які 
звучать квартою вище звичайних і прийшли до Італії з Франції (Андреа Аматі працював 
в Парижі і виготовив там, поряд з іншими інструментами, 12 «малих скрипок» на замов-
лення Карла IX). Скрипкові партії «Орфея» містять складні в технологічному відношенні 
епізоди, що вимагають відомої палацової швидкості, розвиненої координації рухів паль-
ців і смичка. В музично- драматичному творі «Поєдинок Танкреда і Клотільда» (1624), де 
практично вся образна виразність падає на оркестр, Монтеверді одним з перших викори-
став скрипкові pizzicato і тремоло (короткі, сухі pizzicato наслідують стукіт зброї в сцені 
поєдинку, тремоло – за авторською вказівкою слугує для «наслідування схвильованого 
мовлення»), а також (в «сцені Клотільди») використовує можливості смичкових щодо ді-
мінуендо, morendo – «змушуючи вмирати смичок».
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і композиторів XVII–XVIII століть – Арканджело Кореллі, Антоніо 
Вівальді та Джузеппе Тартіні, творчості яких ми зобов’язані. Серед 
всіх італійських композиторів- скрипалів XVII століття світову славу 
і постійне визнання сучасників завоював лише Арканджело Кореллі 
(1653–1713). Його ім’я в Європі на ціле століття стало синонімом 
інструментальної італійської музики, її вищих досягнень. Кореллі 
створив завершені художні взірці тріо-сонати, сольної скрипкової 
сонати з супроводом і concerto grosso. Звук Кореллі був, мабуть, не 
дуже різноманітним тембрально (Джемініані він нагадував звучання 
«м’якої труби»), але скрипаль славився чудовим широким, співучим 
проведенням смичка 548 – виразним «диханням», що навіть, при ста-
рій конструкції смичка, справляло незвичайний ефект (нагадаємо, 
клавірне і органне виконавство того часу спрямоване на нон легато). 
Одночасно Кореллі використовував і можливості декламаційності, 
речитативності, пов’язані не тільки з оперною, а й з мовленнєвою 
виразністю (ці інтонації живого побутового мовлення навіть витіс-
нили у скрипаля поширені тоді риторичні фігури). Два кращих учня 
Кореллі – Франческо Джемініані і П’єтро Локателлі. За свідченням 
сучасників, Джемініані писав завжди зі скрипкою в руках, подум-
ки малюючи собі емоційні картини, які викликали в ньому сильний 
афект – тоді брав скрипку і віддавався імпровізаціям. Найбольш 
ранні його твори – Дванадцять сонат для скрипки без супроводу (!) 
(чому ще не прийшов час у 1705 році); деякі з них (наприклад, B-dur) 
містять досить розвинені скрипкові фуги і достатньо складні техніч-
ні завдання (напр., подвійн ноти в швидких фугірованих частинах). 
Одна з найкращих скрипкових сонат Джемініані – c-moll – склада-
ється з виразного розспівного Largo, фугірованого Allegro moderato, 
ліричної Сиціліани і рухливого фіналу Allegro ma non troppo; вико-
ристовуються – техніка подвійних нот, «перекидання» смичка, ар-
педжіо, акорди. В concerti grossi композитор широко використовує 
імітації і фугіративну фактуру. Локателлі – сміливий новатор в об-
ласті скрипкової віртуозності.

548 Основою техніки Кореллі стають legato і detache (не застосовує навіть pizzicato), 
а також їх комбінації. У танцювальних частинах нерідкі пунктирні і синкоповані ритми, 
різноманітні акценти, баріолаж, арпеджіо, перекидання смичка через струни в швидкому 
темпі.
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XVIII століття «вибухнуло» найяскравішими фігурами скрипа-
лів, серед яких особливе місце посідають А. Вівальді (1678–1741) та 
Дж. Тартіні (1692–1770). Блискучі, надзвичайні скрипкові концерти 
Вівальді (нараховуються десятками) – найкращі діаманти скрипко-
вої скарбниці. Серед таємниць популярності Вівальді, що пройшла 
«кріз час» 549, Д. Кирнарська виділяє такі мовно- психологічні пози-
ції: «зрозумілість» (вдала адаптація популярних, демократичних, 
житєєво- асоціативних інтонацій), пріоритет швидких темпів і фуо-
рітур (позитив моторики- віртуозності), гармонійне поєднання пов-
торнсті і контрастів (зокрема, секвенції), метод «мотивної експансії» 
(короткі мотиви і фрази з ритмічною індивідуальністю і «моторною 
заразливістю»), диво чуттєвого інструментального співу (повіль-
ні частини). Тріо-сонати (фактично – камерні сонати) і сонати для 
скрипки-соло Вівальді демонструють невичерпну інструментально- 
виразову фантазію. Вівальді дав імпульс новим музично- художнім 
концепціям, нового рівня музичного інструментального мислення, 
продемонструвавши «скрипковою мовою», що музика володіє вели-
чезними можливостями вираження у відтворенні ідеальної моделі 
світу і людини.

Джузеппе Тартіні багато в чому завершує розвиток італійської 
скрипкової школи XVI–XVIII століть, будучи сам однією з вершин 
класичного мистецтва XVIII століття. Він вніс до скрипкової куль-
тури багато нового і справив значний вплив на її розвиток. Крім 
чудових скрипкових сольних сонат (200) і концертів (125), тріо- 
сонат і сонат «Quadro» (прообраз квартетів) Тартіні подарував 
світу досконалий смичок, так необхідний для повноцінного співу  
і найтоншої артикуляції та найрізноманітніших віртуозно- технічних 
прийомів, зробивши скрипку найдосконалішим і найювелірні-
шим інструментом щодо інструментальної техніки та виразово-
сті. До того ж, подібно Кореллі і на відміну від Вівальді, Тартіні 
(за поодинокими винятками, що відносяться до кінця його життя) 
писав лише інструментальні твори (це  і взагалі нечастий випа-
док), чим фактично підтвердив чинний факт утворення системи  

549 Пережив колосальну популярність.. Вівальді помер у повному забутті, а його 
блискучі твори на два сторіччя були забуті публікою та виконавцями.
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музично- інструментального мистецтва з композиторською спеціа-
лізацією і сталим порядком мовних виразових засобів.

Подібні процеси відбувалися й в інших національних скрипкових 
школах Європи. Так, з раннього періоду формування скрипкового 
виконавства між французькою і італійської скрипковими школами 
тісний зв’язок, а найбільш яскрава сторінка французького скрип-
кового мистецтва другої половини XVII століття пов’язана з ім’ям 
Жана Батіста Люллі (1632–1687), який Люллі багато уваги приділяв 
вихованню оркестру, особливо скрипалям, вимагаючи від них швид-
кості і «нервової чіткості удару» [210]. Трохи пізніше сформувалася 
німецька скрипкова культура – Генріх Шютц (1585–1672), X.Л. Хасс-
лер 550 (1564–1612), Йоганн Якоб Вальтер (1650–1717), Йоганн Пауль 
фон Вестхоф (1656–1705) та ін.

Таким чином, скрипковий текст бароко виявляє новий конти-
нуум специфічних мовних музичних засобів, який утворюється 
на перетині різних форм музикування (ансамблевого і сольного), 
жанрово- стилістичних форматів (народна і композиторська, гомо-
фонна і поліфонічна, храмова і світська музика), універсалізованої 
взаємозамінності (інструмент/інструмент, інструмент/голос) та 
тембрально- фактурної специфіки. У ньому відбиваються єдині для 
різних інструментальних традицій складні процеси народження/
визрівання нових жанрів і форм інтонування, а також перехідність 
поліфонічно- гармонічних принципів мислення.

Знаковою характеристикою музичного бароко (і  класицизму) 
слід вважати і зародження (для класицизму – народження) оркест-
рової музичної культури (питання камерно- ансамблевої творчості 
ми частково торкнулися, не будемо на них зупинитися окремо, так 
як вони всебічно проаналізовані в працях І. Польської, Л. Повзун та 
інших вітчизняних та іноземних дослідників). Створення ж оркестру 
як унікального універсально- диференційованого «інструменту- 
системи» концентрує досягнення музичного мистецтва у його 
здатності до втілення найвищих філософсько- концептуальних 
ідей методу симфонізму. Формування оркестру бароко, звичайно, 

550 Використовує подвійні ноти.
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щільно пов’язане з ансамблевим музикуванням та його законами. 
При цьому дублювання партій (одна з ключових ознак оркестру, 
інша – диференціація по тембральних групах, здатних «зливати-
ся» і протистояти між собою) не тільки в ансамблях, а як загальний 
принцип стало стихійно використовувалося у виконавській прак-
тиці ще з ренесансних часів (дублювання/замінність вокальних/
хорових партій – це один з шляхів нарощування інструментальної 
виразовості та її подальшого виокремлення до повної автономії). 
В епоху бароко стабілізація майбутнього оркестру як сукупності 
самостійно- незалежних тембральних груп у загальній цілісності по-
чинається з усвідомлення особливої ролі «претендентів» на основну 
групу – смичкових інструментів – через спорідненість тембру, спо-
собу звуковидобування, органологічні властивості з перспективою 
«вокально»-співучої та моторно- віртуозної манери інтонування 551, 
нарешті, через історичний збіг розквітом виконавства на смичко-
вих (у другій половині XVII – першій XVIII століть) та з історично 
існуючою наявністю в ансамблевому і сольному музикуванні спо-
ріднених інструментів різних теситур (нагадаємо, скрипкове сімей-
ство, ймовірніше, розпочалося з альта, а не зі скрипки – вверх і вниз 
за теситурою). Об’єднання струнних смичкових з перспективни-
ми можливостями чисто інструментального вираження на основі 
регістрово- теситурної диференціації 552 (скрипки, альти, віолончелі  
і контрабас) та утворення однорідної за тембральними барвами  
і способом звуковидобування групи –стає найважливішим заво-
юванням барочного «оркестробудування». Самостійні групи де-
рев’яних і мідних духових в бароковому оркестрі ще не склалися 
 (та й скрипкові ще «прилагоджувалися» один до одного, іноді разом 
зі щипковими або іншим типом смичкових), хоча всі духові, за винят-
ком кларнетів, включаються в ансамблі концертуючих інструментів. 

551 Можливо, опосередковано «спрацювала» й спорідненість вокальній співучості та 
артикуляційно- динамічної гнучкості з людськими голосами різної теситури, які мали 
сталу (і професійну) традицію об’єднання в хорову спільність, але на інших засадах (як що 
хорове звучання прагне тембральної однорідності, то оркестрове «хоче більше» – крім 
однорідності ще й розшарування).

552 Це ще один оркестровий принцип – всередині споріднених груп різні інструменти 
мають охопити максимальний діапазон.
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Щодо ролі скрипкового сімейства у даний період влучно висказала-
ся В. Конен: «У жодній іншій період її (скрипки – А. Ч.) значення для 
загальної композиторської культури не було таким великим. Ніколи 
згодом їй не судилося так широко і яскраво узагальнювати досяг-
нення музичної сучасності, так послідовно і в настільки різноманіт-
них формах торити шляхи в майбутнє… Не випадково цей колись 
«мужицький» інструмент … в «оперному столітті» посів настільки 
значне становище в професійній композиторській творчості, витіс-
нив поступово всіх своїх поважних старших побратимів… Каденції 
в оперних аріях та технічні пасажі і каденції скрипкових концер-
тів стали нагадувати один одного, як два зліпка з однієї натури»  
[401, с.  84, 87]. Вказані вище особливості скрипкової ансамблево- 
сольної мови бароко органічно входить до складу музичної мови, 
якого дотримуються композитори, створюючи оркестрову музику.

У добу бароко оркестрові склади (ще не повністю дотримуючись 
правил рівноцінних тембральних груп та обов’язкового дублюван-
ня) поділяються відповідно до соціально- громадських функцій та 
умовами виконання. Так, можна диференціювати церковний (по-
руч з органом або замість нього, часто з використанням тромбонів 
та облігатних інструментів – скрипки, віолончеллі, флейти, гобоя), 
оперний (більш насичений духовими та обов’язкові вказані облігат-
ні) і концертний (різноманітних складів зі спиранням на струнні). 
Але розподіл досить умовний: поряд з літургійними жанрами в ка-
федральних соборах повсюдно звучали концерти і фанфари, вико-
нувані придворними музикантами; світські концерти могли влашто-
вувалися як в оперному театрі, в замково- палацових залах, так і на 
відкритому повітрі – на маскарадах і під час феєрверків, на святах  
і прогулянках «на воді» 553 тощо (вони звучали повсюдно).

У розвитку народжуваного оркестрового виконавства суттєву 
роль посідають молоді концертні жанри: concerto grosso і концерт 
для соло-інструменту в супроводі оркестру – з використанням усіх 
їх принципів та законів у «збільшуванні», тобто з ансамблю рівно-

553 Ці святкові склади підкорювалися не стільки музично- естетичним задумам, скіль-
ки мали «справити враження».
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правних (майже рівноправних) учасників 554 музикування поступово 
виділяються концертуючі інструменти (і виконавці), які володіють 
більш високим виразово- віртуозним потенціалом, здатним «утри-
мувати публіку». В системі музично- інструментального мистецтва 
це кореспондує з тенденцією в еволюції самих смичкових (витіснен-
ня скрипками віол, лір та ін.) – за фрактальним принципом.

Від початку XVII століття, з появою багатохорності вокально- 
інструментального концерту, утворюються «тонші градації щіль-
ності, а отже, і динаміки завдяки виділенню груп солістів. Так на-
родився найважливіший для музики бароко принцип зіставлення 
tutti – solo» [57, с. 313]. Цей принцип краси звучання розділеного на 
частини хору 555 (Андреа і Джованні Габріелі) був прикладений і до 
інструментального складу. Наслідком стає відмова від варіативнос-
ті ансамблевого складу інструментів, а також багатоступенева кіль-
кісна шкала оркестрового тембру: concertino – група соло-інстру-
ментів; cappella – невеликий, самостійний ансамбль інструментів; 
ripieno – tutti або інша максимальна насиченість. Всередині кожної 
групи, в свою чергу, існували градації, яких досягали фактурними, 
ритмічними, штриховими і динамічними показниками. Зміни та-
ких мовних оркестрових прийомів (зіставлення інструментальних 
груп) кореспондували з переключенням регістрів на органі, клаве-
сині або переходом голосів в імітаційній техніці хорової музики. 
Смичкові (частіше – дві скрипки і віолончель) виконували функцію 
concertino у італійців, а дерев’яні та мідні в німецькій музиці, напри-
клад, в «Бранденбурзьких концертах» Й. С. Баха. У формуванні (пе-
реформуванні з хорового) барокового оркестру І. Шабунова фіксує 
переосмислення двох позицій: звукова щільність трансформується 
в узгодження різних за насиченістю інструментальних груп; просто-
рове розмежування загального складу перетворюється на особли-
ве розташування інструментів на сцені» [904, с. 97]. Даний прийом  

554 У ХХ столітті можна споглядати зворотній процес – виникнення «оркестрів со-
лістів», що підкреслює високий професійно- виконавський статус кожного оркестранта, 
збільшуючи таким чином, статус загальний.

555 Важливою є також просторова роз’єднаність в архітектурно- акустичних умовах 
храму.
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багатовимірного контрасту tutti/soli в оркестровці відповідає баро-
ковому баченню просторової перспективи. Так оркестровка (поряд 
з тематизмом і гармонією) стає мовним засобом (хоча до тембраль-
ної семантизації ще далеко). Свою особливу роль тут зіграв і клаве-
син – учасник усіх існуючих видів музикування бароко. Традицій-
на акордово- ритмічна підтримка клавесина (партія континуо), стає 
його оркестровою функцією, насправді – функцією диригента, який 
«коригує стильову манеру гри інших інструментів», адже «артику-
ляційні та агогічні нюанси орнаментики не виписувались в нотах, 
виконавці переймали їх один в одного в акті усної співтворчості  
і перш за все в єднанні з витонченим почерком клавесиніста» [904, 
с. 99]). Але і це ненадовго: в оркестрі епохи класицизму від клавесина 
відмовляються, що стає «результатом взаємодії внутрішніх законо-
мірностей» [там само] – мовних, інструментально- органологічних, 
музичних мисленнєвих. А «ідея оркестру», зароджена у естетичних 
засадах флорентійської камерати на початку ХVII століття, може 
бути сформульована як «посилення виразності оперного співу за-
собами музичних інструментів і знаходить, через два століття, най-
більш повне вираження в сфері чисто інструментальної музики –  
в симфонічних жанрах», завдяки чому виникає «арочний зв’язок 
між раннім бароко і зрілим класицизмом» 556 [904, с. 97].

Позбавлення клавесину 557 (групи basso continuo) в останній 
чверті ХVIII століття продемонструвало «дорослість» оркестрової 
організації у вмінні створювати гармонічну вертикаль необхідної 
рівності звучання (до чого привели досвід звучання та мінливість 
варіантів оркестрової практики бароко), підкреслювати рельєф 
мелодії і басу інструментами з різних тембрових груп або теситу-

556 Але подібний зв’язок можна встановити й у сольних та ансамблевих (камерно- 
ансамблевих) інструментальних жанрах: бароковий «вибух» («немиттєвий інсайт»), 
який накопичувався століттями, був пролонгований у інструментальній Гайдна і Моцар-
та. Тут є і більш історично віддалені зв’язки, зокрема, класицистської інструментальної 
«драми»-симфонії – з античною драмою (та «орхестром»), барокового формування ор-
кестру та оркестровки – з романтичним симфонічним мистецтвом та його тембрально- 
колористичною оркестровкою. Отже, «система» переходить до саморозвитку.

557 Хоча в ранньокласицистських симфоніях клавесин ще залучається.
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ри, виявляти інтонаційну єдність горизонталі/вертикалі, тембро-
ву однорідність або тембровий контраст. Поступово складається 
класичний склад оркестру, який зустрічаємо в пізніх симфоніях  
Й. Гайдна та В. Моцарта, у Л. Бетховена: дубльований струнний квін-
тет (І, ІІ скрипки, альти, віолончелі, контрабаси); парний порядок 
дерев’яних; 2–4 валторни, 2 труби 558; 2 літаври – т. з. «малий сим-
фонічний» 559 (без тромбонів і туб). У другій половині ХVIII століття 
також відбувається специфікація оркестрів на церковний, оперний  
і концертний, що приводить до виникнення постійних колективів як 
оркестр Гевандхауза в Лейпцизі, придворний оркестр у Дрездені та 
інші, і стабілізує музично- мовні параметри оркестрової партитури 
(передусім, оркестровки): синтезований гомофонно- поліфонічний 
виклад – гомофонія з елементами імітаційної техніки, мелодизовані 
контрапункти і тривалі поліфонічні епізоди (як  у розробці фіналу 
40 симфонії або фінал – подвійна фуга 41 симфонії Моцарта), акор-
дове (з дублюваннями або пропущеними тонами), акордове і фігу-
раційне заповнення вертикалі, ритмічні остинато, органні пункти 
оркестрова педаль як окрема функція; специфічний оркестровий 
унісон – розростання діапазону багатоголосої вертикалі; гучнісно- 
динамічні (у Бетховена – обов’язковий компонент стилю) та оркес-
трові crescendo і diminuendo (збільшення/скорочення числа голосів 
та/або інструментів; оркестрові sforzando (натиск tutti або динаміки) 
і subito (несподіване виключення tutti або контрастної динаміки). 
Дані фактурні прийоми класицистського оркестру переходять і до 
оркестрової техніки (як системного параметру музичної мови) ком-
позиторів наступних періодів. Інші мовні параметри оркестрового 
жанру відповідають аналогічним у сольній та ансамблевій музиці 
бароко і класицизму, що фіксує організацію підсистеми оркестрово- 
симфонічної музики (з ієрархічною дією взаємопов’язаних «елемен-
тів») в системі музично- інструментального мистецтва.

558 В цей період модернізується конструкція духових інструментів (клапанний меха-
нізм у дерев’яних і вен- тильний у мідних), чого вимагали потреби розвиваної інструмен-
тальної музичної мови, зокрема, й оркестрового письма.

559 Назва виникла вже у другій половині ХІХ ст.
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* * *
Починаючи з XVII століття, з розвитком нового, мелодійно- 

гомофонного – «горизонтально- вертикально скоординованого 
мислення, виникають різноманітні типи системного комбінування 
елементів (музичної тканини і форми – А.Ч.), що відносяться до різ-
них виразових параметрів: мелодійних, гармонічних, тембральних, 
ритмічних, динамічних», коли «у численних варіаційних формах  
в епоху бароко яскраво розкривається структурна варіантність, 
притаманна комбінаториці. Але особливо чітко вона проявляєть-
ся в сонатній формі класицистського типу» [161, с. 10] і далі (саме 
тут остаточно буде зафіксований «інсайтовий» стрибок у розвитку 
музичного інструменталізму, який дозволить йому предстати пов-
ноцінною автономною системною якістю всередині вже остаточ-
но виокремленого музичного мистецтва – з власними законами, 
засобами, принципами мислення і викладення). Системність (фак-
турна, гармонічна, динамічна, композиційна), як певний комплекс  
и послідовність прийомів варіювання (яке опрацьовувалося ще з ча-
сів Середньовіччя), у бароковій музиці отримала оформлений, по-
всюдний характер, що було реалізовано на рівні музичної (музично- 
інструментальної, багато в чому) мови і досягло свого піку вже  
в епоху пізнього романтизму. Це дало підстави С. Волнянському ви-
сунути спеціальний термін «структурна комбіна торика» (яка «в усі 
часи була в основі різних музичних систем і типів музичного мис-
лення на рівні структури і форми» 560 [161, с. 4]) – від піфагорейської 
«гармонії сфер» до початку ХХІ століття, коли явище набуло нового 
витка актуалізації). У романтичній парадигмі комбінаторний прин-
цип буде поширеним на глибинні шари музичної композиції, вияв-
ляючи функціональні зв’язки між віддаленими компонентами му-
зичного тексту через нові відчуття ладових, мелодійних, ритмічних, 
тембральних. формотворних параметрів системи (зокрема, функ-

560 Сам термін комбінаторика використовувався композиторами і теоретиками в різ-
них контекстах, але перш за все в плані формоутворення. С Волнянський розуміє його 
ширше – як «метод структурування музичного матеріалу, заснований на узагальнених 
принципах полісистемного варіювання і комбінування музичних елементів» [161, с.  4], 
тобто, як фактурний, гармонічний, тембральний, мелодійний і т. д., який включає усі 
можливі елементи виразової системи музики.
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ціональні взаємозв’язки всередині мажоро- мінору, що спричинило 
і композиційні зміни щодо трактування типових музичних форм 
у Г. Берліоза, Ф. Ліста, Й. Брамса, П. Чайковського, М. Римського- 
Корсакова, Г. Малера, Р. Штрауса, інших та призвело до руйнування 
мажоро- мінорної системи). У XX столітті, з поєднанням та інтегра-
цією різних культурних та музичних феноменів в рамках «концеп-
туально узагальненого часопростору», коли надзвичайно (знову – 
А.Ч.) актуалізуються позамузичні категорії (зокрема, математичні 
і філософські), які впливають на музичне (композиційне й ладово- 
ритмічне) мислення, коли «розширюються будівельні елементи 
системи, змінюються розуміння синтаксису і методи формування 
структури твору», полісистемне композиційне мислення сприяє 
взаємодії в одному творі синтаксичних одиниць і методів структу-
рування, породжених різними музичними системами (атональність 
А. Берга, А. Веберна, в різних ступенях – Б. Бартока, С. Прокофьева, 
І. Стравінського, Ч. Айвза; додекафонія А. Шенберга і А. Веберна; 
синтез різносистемних елементів як інтеграція різних типів мис-
лення зі створенням інноваційного типу концептуалізму і структур-
ної комбінаторики, нарощуванням нового типу структуротворчих 
тенденцій сонористичної тканини 561– від компромісних варіантів 
синтезу до принципової модернізації під впливом сонористики –  
А. Берг, Ч. Айвз, К. Пендерецький, Л. Беріо, Х. Лахенман, А. Шніт-
ке, В. Сільвестров т ін.) [161, с. 11]. У XXI ж столітті, зі звільненням 
від «ортодоксальних звукоорганізуючих» і формотворних систем, 
синтез і структурна комбінаторика виявляють тотальний синерге-
тичний характер; набувають статусу провідного принципу компо-
зиції. Вказані процеси вказують на інструментальну природу у двох 
розуміннях – як «механізму дії, способу» та як втілення музично- 
інструментальними засобами. Саме музичний інструменталізм 
стає головною ареною дії даних тенденцій наприкінці ХХ – початку  
ХХІ століть. Причому не тільки темброво- інструментальний роз-
виток змінює свій характер з екстенсивного (в  епоху романтиз-
му) на інтенсивний (у ХХ столітті) – загострюються- нарощуються  

561 Навіть в такому історично інструментальному» жанрі як симфонія [91].
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пошуки у галузі нових музично- інструментальних технік, які кіль-
кісно і якісно концентруються у сфері музичного інструменталізму 
з його «збільшеними» технічними (комбінаторними, у тому числі) 
можливостями 562.

Тобто саме сфера інструментальної творчості постає 
у ХХ–ХХІ століттях перехрестям вказаних найгостріших  
внутрішньо- музичних проблем, а концепційні та інструментально- 
технологічні витоки її сягають у барочну культуру. Таким чином, роз-
почалися усі ці процеси в умовах «підключення комбінаторної атри-
бутики до мажоро- мінорного універсуму» 563 [161, с. 3], що виявилось 
кардинальним для оновлення музичної мови та естетичних новацій 
доби бароко. Інструменти тут зіграли одну з ключових ролей: прин-
ципи нового вертикального вектору слишання, ще у XVI столітті 
миттєво відбиті в органології музичного інструментарію (кварто- 
секундо-терцові і вихід на квінтові настроювання струн з можли-
вістю зручного натискання на грифі та мелодійно- інтонаційного 
«підтягування» на ладу, розвиток клавірів з наочністю звукоряду та 
сталістю настройки), значно сприяли, у свою чергу, гомофонній вер-
тикалізації у музичному мисленні, все більш розвиваючи і закріплю-
ючи її через інструментально- просторове, фактурно- аплікатурне 
(зокрема, позиційне) орієнтування у виконавській практиці, табу-
латурах та нотопису. У цілому, з XVII століття, «не було створено 
системи, яка б дозволила вирішити проблему організації музичного 
матеріалу на всіх рівнях настільки універсально і варіативно, як це 
відбувалося в рамках мажоро- мінору» [161, с. 3]. Особливо рельєф-
но риси варіативності (як комбінаторики) виявляються в народному 
мистецтв, де інструменти здавна традиційно обіймали відповідну 
звукову реалізацію (прийоми народного інструментального варію-
вання, як і народні теми – поруч з церковно- хоровими, були взя-

562 Так сонорно- фактурне, характерне, регістрове, ритмічне, звуковисотне ускладнен-
ня композиторської мови ставало або неможливим у виконанні голосом, або вимагало від 
вокаліста (хористів) інструментальних засобів втілення (втім, інструменталізація вокаль-
ної творчості розпочалася ще в оперному співі, зокрема у кастратів, майже паралельно  
з навчанням «співу на інструменті»).

563 Який, нагадаємо, почав поступово усвідомлюватися від етосу мажорного і мінор-
ного тризвуків, позначеного Царліно.
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ті «на озброєння» в «обробці» матеріалу професіоналами). На му-
зичний інструменталізм як надзвичайно важливий фактор впливу 
на «процес музичного формовання 564 і на результат процесу – на 
твори» [49, с. 31] вказує Б. Асафьєв – «їх матеріал, їх стрій, тембр, 
техніка гри на них etc. … будуть розрізнюватися у відношенні фор-
ми і відмінність позначиться неодмінно в мелодійному малюнку,  
в його протяжності, в розчленуванні його, в тривалості, в діапазоні, 
в його, так би мовити, м’язах і диханні» [там само]. Звичайно, вплив 
подібного масштабу виникне пізніше, вже у добу романтизму (коли 
система музично- інструментального мистецтва виявить свої само-
достатні і самототожні якості), але вплив інструменталізму «як фак-
тору форми насправді ще набагато сильніше» [там само] і виявляв 
такі особливості здавна: Асафьєв вказує на «колосальне формуюче 
значення «волинкових» («бурдонних») басів в первісних формах»  
з подальшим відтворенням в інструментальному cantus firmus се-
редньовіччя (з функцією об’єднання, зв’язку і «підтримки» поліфо-
нічної тканини), «у вигляді прийомів basso ostinato, органних пунк-
тів (педалей) і т. д.» в «багатих і розвинених музичних культурах» 
[49, с. 32]. Сюди ж відносяться орнаментика, фігураційні утворення, 
дублювання, які, на думку Асафьєва, належать «не тільки до фактури 
і не тільки служить показником стилю, але мають значення і по від-
ношенню до форми» [там само], коли декоративно- орнаментальні 
елементи можуть, наприклад, перетворитися на основні, отримати 
значення гармонічних функцій і т. п., стаючи по суті «факторами 
формовання». Звичайно, це може відбутися і у вокальній мелодії, 
але оскільки на характер орнаментики «переважно впливали ін-
струменти та їх конструктивні властивості, остільки і в даній облас-
ті треба бачити досить активний вплив на форму, що йде від інстру-

менталізму (курсів мій – А. Ч.). І саме з цієї точки зору історичний 
«розподіл музичних форм на вокальні та інструментальні має всі 
підстави», що переконливо доводить фольклорна практика, коли 
переважання вокальної або інструментальної традиції відбивається 
на «утворенні тих чи інших принципів і прийомів формування усної 

564 Як справжнього формоутворювального фактору, «а не абстрактного уявлення про 
форму в музиці» [49, с. 31] .
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тканини» [там само]. Те саме споглядаємо і у випадку поширеної від 
XVI століття практики інтабуляцій та partimento.

Ще одна позиція на користь (значущість) інструментального роз-
витку нового мислення – можливості багатоголосся (крім духових, 
тому вони і піддалися модернізації пізніше), яке значно підсилює 
(надає більше можливостей) прийомам варіювання і комбінування 
матеріалу. У цьому відношенні розквітаючі у добу бароко клавіри, 
орган, струнні та ансамблеві сполучення різних інструментів помно-
жували мобільний (у порівнянні з хором) експериментально- «лабо-
раторний» потенціал варіювання- комбінування, дозволяючи легко 
вносити найрізноманітніші барокові «прикраси», нові фактурні 
утворення, гармонічні барви тощо. Багатоголосний потенціал варі-
ювання підтверджують і взірці музики Паризької школи, в музично-
му мистецтві Ars nova, органній і клавірній творчості Відродження.

Оскільки будь-яка тема у професійних (композиторських) баро-
кових інструментальних творах піддавалася, перш за все, фактурній 
обробці, необхідно зупинитися на деяких особливостях барокової 
інструментальної фактури (тканини), яка у цей час організовуєть-
ся у музично- інструментальний (у тому числі) текст – нагадаємо, 
необхідний чинник системної творчої самоорганізації. Особлива 
привабливість (і  специфіка) музичного тексту – його розташуван-
ня «на межі екстра- та інтрамузичного, а також здатність відтворю-
вати ставлення особистості до дійсності» [21, с.  3]. Саме у цьому 
відношенні на особливу увагу заслуговують властивості смислової  
і структурної організації барокового тексту, який «відрізняється 
підвищеною мобільністю, потенційною варіативністю і піддається 
активним виконавським перетворенням» [21, с.  3]. Ми вже вказу-
вали на органічні можливості інструментів щодо організації гомо-
фонних текстових форм, але в силу перехідності мистецької доби, 
а також через органологічні можливості та історичні традиції 
практики у дублюванні та заміні поліфонічних голосів інструмен-
ти є органічно долученими до поліфонічного тексту, передусім, до 
типологічної моделі бассо- остинато 565 як варіативно- варіаційної 

565 Дана модель грунтовно досліджується різними авторами, зокрема, дуже грунтов-
но, в докторській дисертації І. Алексеєвої [21].
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інструментальної форми різних жанрових нахилів (поєднує семан-
тичні ознаки таких інструментальних жанрових форм бароко як 
пасакалія, чакона, фолія та ін.). Втім, басо-остинато, що фокусує  
в собі основоположні принципи «смислової організації барокового 
поліфонічного тексту» (І. Алексеєва), у своїх (також основополож-
них) інваріантних художніх можливостях спирається на розшару-
вання (розчленування) нижнього і верхнього тематичного пластів 566 
єдиного музичного тексту і виявляє тенденції до зменшення числа 
голосів (два-три у чаконі) при актуалізації верхнього (такий спосіб 
є безпосередньо залежним від акустичних властивостей органно- 
інструментальних диспозицій різних національних шкіл), до прин-
ципу зіставлення рельєфного і орнаментального (фігураційного) 
типів тематизму (у контрасті та організованій взаємодії цілого), до 
перетворення тематизму «над-остинатного пласта» убік його ін-
дивідуалізації, з концентрацією найбільш яскравих лексичних оди-
ниць і орнаментальних структур та участю «сталих ситуативних 
знаків, «мандрівних сюжетів» концертування – ситуації віртуозно-
го і імпровізаційного соло» (що виводить верхній мелодійний шар 
на однозначно головну роль). Тобто, основоположні поліфонічні 
принципи містять (і  розвивають самі у собі) майбутні гомофонні 
засади (органічно- природно «підхоплені» інструментами бароко  
і розвиваними ними надалі, не втрачаючи поліфонічних параметрів 
вираження, більш того, виробивши власну інтелектуально-»висо-
ку» форму-жанр 567 інструментальної фуги). Усі ці бінарної природи 
фактурно- композиційні особливості наочніше (для цілісності та вза-
ємовідносин елементів) «зібрати» (створювати і відтворювати, ви-
конувати) не у хоровому розшаруванні, а в єдиних руках виконавця 
на багатоголосному (краще комплементарному, як орган або клавір)  

566 Ще не мелодія і акомпанемент, але «натяк» на них у ієрархічному сприйнятті плас-
тів, які опрацьовують два протилежних автономних типи тематизму – рельєфний і нере-
льєфний. Ці тематичні пласти формують необхідну змістову опозицію твору (за «принци-
пом спів-положеності») в рамках «універсальної діалогічної структури бароко continuo-
solo» [21, с. 14].

567 На думку М. Лобанової, «стиль» і «жанр» до кінця не розмежовані в цей час, прин-
ципи стильової і жанрової системи сильно відрізняються від описаних в сучасній теорії 
[459, с. 20].
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інструменті; втім, проаналізовані І. Алексеєвою сонати Г.-І.Ф. Бі-
бера і його попередника І.-Г. Шмельцера для скрипки соло і basso 
continuo, а також твори для лютні англійського композитора  
У. Корбетта демонструють переконливі взірці вказаних семантич-
них текстологічних інструментальних принципів). У вказаному 
скрипковому репертуарі більшою мірою (ніж у клавірних або ор-
гану) виявляються непаритетні засади структурно- смислової ці-
лісності – на основі рельєфно- фонового підпорядкування, де роль 
рельєфу (мелодії) дістається скрипці (верхньому голосу), що на-
очно демонструє народження нового гомофонного типу тематиз-
му у цілому та процес формування типології інструментального 

тематизму бароко, «який підпорядкований дії історичних век-
торів: вокально- хоровий – інструментальний; церковний – світ-
ський; культовий – преподносимий; поліфонічний – гармонічний»  
[21, с. 49]. Крім того, закладаються й вектори видових типів автоно-
мізованого музичного інструменталізму: темброва диференціація, 
просторова різнорідність, динамічні контрасти і протиставлення 
інструментів ансамблю або груп (зокрема, й на органі або клавірах) 
ведуть до формування камерно- оркестрового типу тематизму, а ви-
ділення соло груп або окремих інструментів (як скрипка), акценту-
вання та індивідуалізація мелодії верхнього голосу (з урахуванням  
тембро- артикуляційних та виразових особливостей інструментів) – 
фундують майбутній вектор концертного солювання 568.

Головне ж – описана типологічна інструментальна модель ви-
являється здатною до «смислопородження структури в граматико- 
семантичних ситуаціях згортання і розгортання в різноманітних 
темброво- інструментальних 569 текстах бароко». Тембр ще не став 
семантичним знаком у цю добу (практикувалась вільна заміна 
інструментів один на одний), але наявність різних «темброво- 
інструментальних текстів» зі смисловою організацією демонструє 

568 В цілому це спрямоване до посилення світського начала в ансамблевій і сольній 
музиці бароко.

569 Сам по собі тембр ще н став семантичним знаком, але наявність різних «темброво- 
інструментальних текстів» демонструє універсальну здатність музичного інструмента-
лізму до смислопородження, вийшовшого «на поверхню» інструментального втілення  
у бароко.
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універсальну здатність музичного інструменталізму до смислопо-

родження, вийшовшого «на поверхню» інструментального втілення 
у бароко (з одного боку, звільненого від слова, з іншого – самостійно, 

незалежно від нього демонструючого «зовнішні зв’язки системи»  

з інтра-, у цілісності системи музичного мистецтва, і екстра-

музичними факторами 570, в рамках системи культури). Інстру-
ментальна музика бароко формується, таким чином, з одного боку 
– «крізь призму численних перетворень і сталих модифікацій ти-
пологічних жанрових (крім бассо- остинато, утворюються фуга, сю-
їта, початкова сонатність та ін.) моделей, з іншого – акустичних, 
технічних, темброво- реєстрових (органологічних) можливостей ін-
струментів (фактурних інструментальних моделей), функціонуючи 
за принципом «жанр в жанрі», «текст у тексті» [там само], а також 
корегується особливостями практики музикування епохи.

В бароковому смислопокладанні музичного тексту велику роль 
відігравали семантичні (риторичні) фігури – стійкі інтонаційні 
утворення, опредметненого ідеального смислу, блискуче втіле-
ні в інструментальній музиці Й.С. Баха, що остаточно зафіксува-
ло і емансипацію музики, і (одночасну) автономізацію музичного 
інструменталізму, хоча усе не стало тут помітним, оскільки Бах 
оточував свою (інструментальну, у тому числі) музику «завісою 
словесних емблем» [846, с.  98]. Не менш важливою є текстоло-
гічна семантика артикуляційно- фактурних структур, наприклад, 
сюжетно- ситуативні знаки tutti-solo горизонтально- чергувального 
та вертикально- одночасного діалогу («концертних діалогів, за  
О. Гордєєвою [218]), ритмоформул, орнаментальних утворень, від-
биття в інструментальному тексті акустичних образів музичного 
інструментарію, а також різноманітних форм музикування – соль-
ного, ансамблевого, оркестрового та їх модифікацій (І. Алексєєва, 
О. Гордєєва). Причому дані семантичні фігури вимагають диферен-
ціації артикуляційно- штрихових та динамічних засобів виразовості 

570 Д. Кирнарська вказує на дві стратегії свідомості по відношенню до музики – ін-
трамузичну, націлену на осягнення музично- структурних закономірностей у всій їх ці-
лісності, і екстрамузичну, що спирається на різні немузичні асоціації і неясні відчуття  
[373, с. 73].
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на інструментах. Наприклад, акордові квазі- оркестрові формули 
виконуються з більшою вагою, з можливістю підкреслення окремих 
тонів за допомогою tenuto marcato, масивно- звучного mezzo forte / 
forte; навпаки – сольно- мелодійні послідовності вимагають більш 
легкого, чіткого у portamento або делікатно- прозорого mezzo piano 
в певних репліках). Більш складна (для виконавця і слухача) семан-
тика утворюється за умов вертикального діалогу таких знаків, коли 
одночасне виконання оркестрового і сольного елементів тканини 
складає своєрідну «поліфонію смислів»: наприклад, орнаментова-
ний або з ламентозними мотивами у повільному темпі шари (широ-
ко розповсюджені у прелюдіях, фантазіях, других частинах концер-
тів і т. д.) надають можливість виконавцю актуалізувати лірично- 
індивідуалізовану складову; одночасно в басовому, скажімо, голосі 
може проходити хід типу passus duriusculus, catabasis/ anabasis, що 
націлює на протилежний смисловий модус 571, але разом такі елемен-
ти тексту мають утворити цілісну різноманітність музики як відтво-
рення цілісно- різноманітного буття. Тож інструменталізм бароко, 
при помітній світськості, наблизився і до подібних філософських 
втілень (які сьогодні ми знаходимо навіть в інструктивному – інвен-
ції, синфонії та ін. –матеріалі тої доби).

Важливою текстологічною (мовною) особливістю інстру-
ментальних текстів бароко (передусім, клавірних) є відтворення 
акустично- фактурних образів музичного інструментарію епохи  
в квазі- ансамблево-оркестровому викладенні в текстах інших ін-
струментів (головним чином – найпопулярніших у світському музи-
куванні – клавірів). Відкриті за часів бароко можливості постійного 
варіантного перевикладення текстів сприяли не тільки необхідному 
урахуванню інструментально- технічних і виразових особливостей, 
з взаємообмінами, а й спонукали до винайдення нових прийомів ін-
струментального звучання. Так, цілком закономірним є наслідуван-
ня в клавірній фактурі лютневих формул, адже клавесиністи були 
«спадкоємцями» лютневого пісенно- танцювального репертуару та 
форм викладення, а лютневі табулатури служили джерелом для кла-

571 Таких прикладів безліч у Й.С. Баха та інших митців епохи.
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вірних обробок пісень і танців. (приклади чисельні). До лютневих 
прийомів гри відносяться арпеджовані акорди («style brise» – «стиль 
в розбивку»), що подовжувало, зміцнювало та одночасно дещо лі-
ризувало супровід мелодії; типові лютневі прийоми колорування 
(в  межах невеликого діапазону «під пальцями»); орнаментальне 
розцвічування табулатури гармонічними і ритмічними фігураціями 
(теж обмеженого діапазону); мелодійна орнаментика з рясним ви-
користанням прохідних звуків в межах децими, пов’язаних з апліка-
турними особливостями щипкових. У процесі виконавської практи-
ки «лютневі» прийоми кристалізувались у вигляді фігурацій- кліше 
і «мігрували» 572 до клавірної музики, пристосовуючись до нових 
аплікатурних та просторових умов (наприклад, набирають більшого 
діапазону, більше октави, що досить зручно на клавішному, з «пра-
вильною аплікатурою або «підхопленням» іншою рукою, як це мож-
на знайти у «Сарабанді та партиті» Й.С. Баха або Пасакалії h-moll  
Ф. Куперена та баг. інш.). Чисто ж лютневі прийоми використову-
вались на клавірах з меншим діапазоном, з вираженою «лютневою» 
камерністю. Молода, але швидко розповсюджувана (через вдале по-
єднання віртуозності – згодом «ювелірно» артикульованої, та спі-
вучості) скрипка теж отримала відбиття у клавесинному звучанні.

«Мігруючі» скрипкові кліше «оселяються», як правило, у верх-
ньому голосі клавірних текстів (ніби наслідуючи «напруженість» 
високого регістру скрипки як підвищеного емоційного тонусу), 
як, наприклад, в кульмінаційному епізоді пасакалії з «Капрічіо на 
від’їзд коханого брата» Й. С. Баха, з нескінченими ламентаціями, 
гнучко- змінною гармонічною інтонацією мелодійної фігурації. Од-
нак комплементарні органологічні властивості клавіру дають мож-
ливість збільшити діапазон пасажів (до 2-х октав) і фігурацій, дода-
ти подвійні ноти, елементи прихованого двоголосся; «альбертієві» 
баси тощо. Усе це значно розсуває рамки тембрально- виразової па-
літри самого клавіру.

Природно, найбільш тісний зв’язок утворюється між органни-
ми та клавірними текстами, передусім, це прийоми колорування,  

572 Це уособлене в теоретичній концепції мігруючих інтонаційних формул Л. Шайму-
хаметової [906] на рубежі ХХ–ХХІ століть.
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опрацьовані в імпровізаційних п’єсах органного репертуару (посту-
пово спрямованого до концертних форм), а також «вибагливі ком-
бінації (діатонічних – А.Ч.) гамоподібних формул» [262], природних 
для клавішної техніки у цілому та використовуваних у розвитку 
орнаментального органного (клавірного) стилю. Такі лінійні пасажі 
швидко закріплюються у функції кліше і зустрічаються вже в ран-
ніх взірцях органних і клавірних творів. Розповсюджені і характерні 
органні хвилеподібні пасажі (які потребують обробки для камерно-
го простору клавіру – більш обмежений діапазон і передача з пар-
тії однієї руки до партії іншої), і органні гармонічні фігурації, один  
з звуків яких повторюється (вони використовуються і у тематичних 
утвореннях, як у фузі Й. С. Баха з Токати і фуги ре мінор або у Чаконі 
G-dur Г.-Ф. Генделя) та інші моторно- динамічні структури, до яких 
природно спрямована звуковидобувальна техніка барочного клаві-
ру в її нелегатній якості. Цікаво, що в клавірних бассо- остинатной 
жанрах складається своєрідна логіка композиційно- масштабних 
пропорцій застосування прийомів- кліше, «запозичених» з «чу-
жого» репертуару. Для експозиційних розділів композицій стає 
закономірною орієнтація на лютневу манеру викладу тематизму,  
а для розвиваючих і заключних – на скрипкові або органні прийо-
ми колорування. Наприклад, в Граунд Томкінса камерне «Лютнева 
простір» над-остинатного пласта (над темою) змінюється quasi- 
органним «текучим» і лінійно- пологим. А в якості каденційних за-
ключного розділу виступають кліше, викристалізувався в органних 
фугах. Тут, подібно репризному розділу фуги на зміну тематичним 
рельєфу, вичерпавши свої виразні можливості розвитку, приходять 
імпровізаційні пасажі, які «перетинають» крайні регістри клавіру. 
Музичний простір значно розширюється.

Примітним є наслідування клавірами неспоріднених для них 
духових інструментів, що свідчить про сміливі пошуки нового 
клавірного звучання та про кроки до утворення інструментальної 
програмної образності (духові, поки самі потребуючі удосконален-
ня, більше використовувались у військовій справі та міських свя-
тах або офіційних урочистостях – таку трактовку вони отримують  
і в клавірних текстах – як «ситуативні знаки» тематизму, напри-
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клад, у батально- сценічних (позасюжетних) верджінальних п’єсах  
У. Бьорда «Флейта і барабан» (імітує сопілкове звучання з трелями, 
пасторальним наспівом, орнаментикою та віртуозним секвенцію-
ванням у високому регістрі) та «Труби» (кліше «трубної» фанфари, 
маршоподібність військово- стройової музики) з програмного циклу 
«Битва».

Такі фігури неклавірного походження відображають специ-
фіку практики спільного інструментального барокового музику-
вання, «семантичні процеси інтертекстуальних взаємодій різних 
інструментальних традицій» [22, с.  96] (уособлені в комлементар-
ному інструменті), а у поєднанні з оригінально- клавірними тембро- 
фактурними утвореннями визначають специфіку інструментально-
го тематизму доби в цілому та своєрідність клавірного інструмен-
талізму. Можна помітити і певну композиційно-»драматургічну» 
логіку використання вказаних «чужих» тембро- фактурних знаків: 
експозиційні розділи більш орієнтуються на лютневі кліше, розви-
ваючі та заключні, каденційні – на динамічні скрипкові або органні 
прийоми колорування [22].

З точки зору такого мовного компоненту як інструментально- 
фактурна система важливими є семантичні ознаки загальних форм 
руху. У них виявляються формули різних афектів, вони стають  
в музичному інструменталізмі бароко «провідниками» експресії – 
на основі різних формул (кліше) інструментальної природи, тобто, 
виявляють як зовнішні, так і внутрішні форми. Семантичного зна-
чення тут набуває інструментально- фігураційний рух (він ймовірно 
походить від практики вільних димінуцій в швидких п’єсах мотор-
ного характеру [873, с. 139]). Вже у токатах Дж. Дируті закладені такі 
основи віртуозної клавірної фактури з пасажами, імітаціями, май-
стерно «вплетеними» трелями, Формули їх грунтуються, насампе-
ред, на мелодійній фігурації, хоча значення фігур гармонічної фігу-
рації в подальшому неухильно зростає. На твердження М. Чорної, 
формування «нової фігураційності йшло не там, де панував «висо-
кий», «великий» стиль, діяла встановлена естетична система, а там, 
де жорстка регламентація була відсутня, тобто в музиці для музич-
ного побуту» [873, с.  143]. Такими є «Скерцо» і «Тастати» (тобто  
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торкання) Б. Пасквіні (1637–1710), автора великої кількості кла-
вірних творів; «Строфи» Д. Диполі (1688–1726). Фактура сонат 
К. Поллароло (1653–1722), хоча і базується на поліфонічній ос-
нові, виявляє помітний рух до гомофонії, передбачаючи техніку  
Д. Скарлатті – репетиції і безліч пасажів, складених з простих дріб-
них фігур.

Ми не будемо спеціально аналізувати т. з. риторичні барокові фі-
гури бароко, адже цей матеріал має поширений спектр досліджень. 
Вкажемо тільки, що риторичні барокові фігури 573 в інструменталізмі 
набувають надзвичайної конкретики/об’єктивізації; будучи іменова-
ні у семіотичній вербалізованій формі (lamento, saltus duriusculus, 
catabasis, anabasis і т. п.), вони одночасно є пов’язаними з безпосе-
реднім символом, смисловим (а не вербально- мовленнєвим, понят-
тєвим) знаком, з біблійно орієнтованим Словом (Логосом), а саме 
їх словесне іменування – вторинне по відношенню до Логосу та до 
його рухового опредметнення у звучно- просторовій інструменталь-
ній формулі, яка грунтується на наочно визначеному русі на клавіа-
турі або грифі інструментів – поза вживання «простого» мовленнє-
вого означення.

Вказана варіантність перевикладення (як  характерна риса ін-
струментальної культури бароко), передусім, виявляється у текстах 
(точніше – уртекстах) для комплементарних інструментів – клавірів. 
Клавірний уртекст бароко має принципові відмінності від дворядко-
вого нотопису віденського класицизму і подальших історичних сти-
лів. Він володіє іншою структурою і властивостями, бо створювався 
в традиціях музикування XVII–XVIII століть і був призначений для 
активного використання саме в умовах барокової практики музи-
кування – як способу спілкування через музику за допомогою гри 

на різних інструментах, що підтверджує і сформований музичний 
«словник» – інструментальні кліше, комплекс відомих інтонацій  
і прийомів звуковидобування, описані вище (цією сферою опікуєть-
ся Лабораторія семантики Л. Шаймухаметової). Клавірні уртексти 
мали схематичний, «згорнутий» спосіб фіксації музичного змісту 

573 У. Еко зазначив, що символи XVII століття становили не просто риторичний фон 
життя людини, але мислилися ними як справжня реальність [943, с. 331].
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і давали «ескізні» уявлення про структуру, характер твору та його 
жанр – через неповний тип фіксації за типом скороченої партитури 
(що, на думку І. Барсової, пов’язано з імпровізаційною практикою 
[57, с.  184]), з необхідною розшифровкою і тому – спрямованістю 
на перевикладення, варіантне використання (відповідно до типу 
клавіру) артикуляційних прийомів, темпу, динаміки. Популярність, 
загальнодоступність, мобільність клавіру, а також його виняткова 
здатність адаптувати до ситуації побутового музикування вокальні, 
інструментальні, ансамблево- оркестрові твори робила його «провід-
ником» багатьох різноманітних творчих задумів і неодмінним учас-
ником музичного дозвілля і професіоналізму 574. Клавірний уртекст 
бароко стає універсальною формою, через яку композитори могли 
поширювати свої (популярні в практиці музикування) ансамблеві 
і оркестрові опуси, квазіпартитури – «згорнуті» в клавірних двох 
рядках – по всій активно тоді музикуючій Європі. Саме виникнення 
комплементарних клавірів, на наш погляд, обумовлене ансамблево- 
інструментальною риторикою доби 575 (що й підтверджують клавірні 
квазіпартитури). З іншого боку, клавірний текст виступає основою 
для ансамблевого перевикладення, тобто, це «нормальний» систем-
ний фактор функціонування музично- інструментального мисте-
цтва, що є дуже важливим для «системи» у її взаємообмінному про-
цесі самозростання.

Не менш показовим є скрипковий 576 текст бароко (і  класициз-
му), який втілив скрипкові «професійно орієнтовані менталітети, 
свою професійну психологію і музикантський кругозір» [346, с. 29], 
зумовлені особливостями інструменту і його функціями в процесі 

574 В даний культурний період особливе місце займала система різнобічного музич-
ного виховання, яка служила найбільш повному розкриттю творчих можливостей, за-
безпечуючи відповідність між змістом навчання і існувавшими музичними традиціями. 
Такий зв’язок сприяв розвитку високого рівня музичних знань не тільки професіоналів,  
а й любителів музикування, про який писав Е. Бодкі [], а високий рівень любительської 
гри забезпечував інструменталізму постійний пошуковий модус щодо нових засобів ви-
разовості.

575 Як і орган – у первісному охопленні- підсиленні, надалі заміні – спочатку хорового 
унісону, потім унісонів багатоголосної фактури; як через кілька століть баян-акордеон –  
у синтетичному втіленні побутової мелодійно- акомпанементної фактури).

576 Який сформувався паралельно до клавірного та органного.
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інтонування музики того часу. Універсалізм скрипки, кристалізова-
ний в координації з партнерами ансамблю або оркестру в музичній 
практиці бароко, визначив (як і у клавірі) варіативність і поліфунк-
ціональність інструменту. Так. в музичних текстах ансамблевих 
творів за участю скрипки, з одного боку, «закарбовується її від-
носна автономія (твори для скрипки і basso continuo), а з іншого – 
складна супідрядність з іншими учасниками ансамблю (тріо-сонати  
і concerto grosso)» [735, с.  82]. Тому скрипка рівнозначно прояв-
ляє себе як сольний, ансамблевий (оркестровий) і акомпануючий 
інструмент. Через взаємно- тембральне різноманіття ансамблево- 
інструментальних складів бароко і іманентні віртуозно- кантиленні 
властивості скрипка стала не тільки універсальним інструментом, 
а й «ядром» ансамблевої цілісності. Різноманіття і варіатівність 
скрипкових функцій (спів-інтонування, протиставлення, солюван-
ня та туттійність, імітації і дублювання, комплементарне взаємо-
доповнення партій ансамблю) в співвідношенні з іншими партіями 
ансамблю втілюють внутрішньотекстові процеси ансамблевої пар-
титури. Не будучи по суті комплементарним інструментом (як ор-
ган або клавіри), але виділяючись серед інших інструментів інстру-
ментального складу високою теситурою, яскравими тембровими 
характеристиками, способами звуковидобування, великою кількі-
стю технічно складних віртуозних виконавських прийомів, гнучкі-
стю динаміки, зокрема на протязі одного тону, – скрипка «чіпляє» 
не тільки сольні, а й окремі ансамблево- комплементарні мовні 
знаки, головне ж – стає незамінним носієм чистої інструменталь-
ної виразовості, здатним до полярної амплітуди чуттєво- образного 
позавербального вираження, а також до ансамблево- оркестрових 
(у  тому числі, оперно- оркестрових) і сольних типів музикування 
(однаково «потрібних» системі розвиваного музичного інстру-
менталізму). Це і використовує клавір (у  скрипкових фактурних 
кліше), але і скрипка запозичує певні напрацьовані мовні елемен-
ти свого комплементарного «учня» і попередніх лютні та віоли (фі-
деля), арфи, флейти та інших, вокалу – багатоголосся, приховане  
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та реальне 577, арпеджовані акорди, піццікато, високі удари по стру-
ні, трелі, фіоритури, орнаментика, контрастно- регістрові «стриб-
ки», м’який (мікро- динамічно виконаний) белькантовий перехід 
з тону на тон та ін. (крім того, будь-який інструмент відображає 
також екстрамузичні образи вокально- мовної етимології та інтра-
музичні – акустичні й фактурні образи окремих соло інструмен-
тів). Тобто, в системі музично- інструментального мистецтва діють 
складні взаємодоповнювані «відносини» її «елементів» на всіх рів-
нях функціонування. Така взаємодоповнюваність і взаємонавчання 
спрямовують буття усієї системи до якості самонавчання, самоз-
ростання (з урахуванням утворення власної інструментальної мови 
та інструментального тексту) – «самозростаючого Логосу». Так, 
Ф. Ситдикова аналізує ознаки «інваріантної форми quasi- діалогу  
solo/contіnuo» (в Фантазіях для скрипки соло Телемана), які знахо-
дять своє вираження через вертикальну опозицію ліній скрипкового 
квазі- ансамблевого двоголосся за принципом контрастної поліфо-
нії. Таке традиційне для ансамблю бароко протиставлення нижньо-
го і верхнього регістрів партитури уподібнюється «квазі- партіям 
continuo і solo. Оскільки квазі- партії розташовані на сусідніх стру-
нах скрипки, їх відокремлення здійснюється за допомогою фігурно- 
фонової опозиції» [735, с. 119]. Наприклад, у третій частині Фантазії 
№  3 f-moll «нижній смисловий шар озвучує ритмоформулу кроку, 
фрагментарно «конкретизуючи» його в пластиці сарабанди. Верх-
ній протистоїть орнаментальним тематизмом, немов запозиченим  
з лексикону скрипаля- віртуоза, який прелюдує» [там само]. У другій 
частині Фантазії №  11 F-dur дослідниця знаходить ознаки згорну-
тої ансамблевої партитури «за участю соліста- віртуоза, скрипаля 
або флейтиста, і супроводжуючого його басового інструменту», де 
«квазі- партія solo наповнена фіоритурами- пробіжками і семантич-
ними фігурами «згорнутої трелі», типовими для флейти», а «нижній 
шар двоголосся містить традиційні для струнних уривчасті ходи на 
першій долі такту» [там само]. Скрипковий квазі- ансамбль може 
наслідувати (використовувати кліше) не тільки інструментальних, 

577 Для скрипки, у якої в одній площині, доступній смичку, знаходяться тільки дві най-
ближчі струни одночасно, – двоголосся.
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а й вокально- інструментальних поєднань з «вокальними» характе-
ристиками пластичної гнучкості, плавності (непомітності) «переті-
кання» тонів, наближений до вокального діапазон 578, як в Анданте 
з Сонати № 2 для скрипки соло (BWV1003) Й. С. Баха. Тут «вокаль-
не» скрипкове solo втілює характерні для арії lamento семантичні 
фігури хореїчних поспівок плавної плинності вокального голосу,  
а пульсуючий протягнений бас імітує звучання струнного ансамблю- 
оркестру. Моделі солювання у скрипковому тексті, народжені  
в імпровізаційних жанрах токати, фантазії, прелюдії, відтворюють 
принцип переведення вертикалі в горизонталь (причому, як мотор-
ного, так і кантиленного характеру). Серед гармонічно- тематичних 
кліше в скрипкових текстах бароко використовуються формули гар-
монічних фігурацій з широко викладеними тонами (вони зручні для 
виконання на скрипці, оскільки частково або повністю беруться на 
відкритих струнах). Список можна продовжувати.

Втім, за доби бароко і класицизму цей процес текстової інстру-
ментальної семантики тільки сформувався, але намітив деякі пер-
спективи, зокрема – універсалізму та специфіки кожного з видів ін-
струментальної культури: будь-який інструмент прагне «вміти все» 
(що можуть інші) і «ще трішки більше» – те, чого не можуть інші, 
чого не можна перекласти на іншу інструментальну мову, чим може 
«похвалитися» тільки дана інструментальна творчість, що можна 
зіграти тільки на цьому інструменті. Це теж неодмінна системна 
якість замкнено- відкритого типу, яка підкреслює складно- системну 
якість і яка не дозволить системі «зникнути», завжди утримуючи її 
у балансуванні спірального розвитку («вічного життя», «перпетуум 
мобіле») за принципом «король помер…», що відображається, на-
приклад, у зміні- накладанні музично- стильових епох, кожна з яких 
народжується у запереченні попередньої.

578 Спів на інструменті став головним принципом і метою виконавства і навчання 
вказаних нами представників італійської скрипкової школи – Кореллі, Вівальді, Тар-
тіні, Джемініані та ін. Співуча манера гри на інструментах особливо актуалізувалась  
в епоху романтизму, і в наші дні вона не втратила своєї актуальності і вважається одним 
з основних критеріїв виконавського професіоналізму на будь-якому інструменті. Але для 
смичкових вважається їх природою (фортепіано та щипкові вимушені, «співаючи», дола-
ти власну природу).
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Окремо слід сказати про принципи виконавської практики му-
зикування доби бароко. По-перше, вони демонструють надзви-
чайну (світського напрямку) мобільність щодо інструментальних 
складів з прийнятими замінами, самих музикантів (різного рівня 
виконавської майстерності та наявністю інструментарію), гомо-
фонної і поліфонічної фактури, «калейдоскопом» інструменталь-
них прийомів, «готових» до драматургічних співставлень (поки не 
гостро- контрастних). Усе це дозволяло бароковому інструменталіз-
му органічно вписуватися в традиційні домашні, побутові, світські, а 
також серйозні церковні «умови», створюючи собою «єдину сольно- 
ансамблеву практику виконання, що стала уособленням інструмен-
тальної культури бароко» [218, с. 12]. Подібне музикування і основні 
його види, на думку О. Гордєєвої (та  інших дослідників) стали не-

від’ємним «елементом культурного контексту епохи, які справили 
організуючого і текстоутворювального впливу на всі твори мисте-
цтва, створені в даний період» [218, с. 13]. Це говорить про утворен-
ня системних ознак музично- інструментального мистецтва бароко.

* * *
Вказані мовно- текстологічні позиції та практика музикування ба-

роко, звичайно, позначилась на його жанровій інструментальній сис-
темі. Жанрово- семантичний простір музично- інструментального 
бароко сформувався на тлі традиційних для доби виконавських пе-
ретворень та інструментальних (і вокальних) взаємовпливів. Після 
вдалих «експериментів» в жанрах однотемних і багатотемних кан-
цон і ричеркарів, обробок вокальних мотетів, мадригалів і народ-
ного пісенно- танцювального матеріалу утворюються вже чисто ін-
струментальні жанрові (жанрово- стильові 579) форми – токати і фан-
тазії (з різними типами техніки і фактури, з послідовністю контраст-
них епізодів, імітаційно- поліфонічними і віртуозними барвисто- 
інструментальними моментами). Від них в XVII столітті пішов шлях 

579 М. Лобанова підкреслює, що в ранні епохи (бароко в її дослідженні) «стиль змішу-
ється з жанром, їх важко було розмежувати. Різниця проявляється насамперед у тому, що 
категорія стилю в епоху бароко була пов’язана (перш за все) з семантикою, соціальними 
установками і цінностями, а також з поняттями «національність», «обдарованість ком-
позитора» і найважливішою опозицією «старе – нове». Жанр в першу чергу передбачає 
сферу застосування і техніку письма [460, с. 121–122].
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до інструментальної фуги, почасти до старовинної сонаті (так звана 
sonata da chiesa). Хоча в цілому епоха бароко пройшла під знаком 
появи перших великих гомофонних жанрів світської музики, що 
визначили на кілька століть вперед своє панівне становище в євро-
пейській музичній культурі (опера, соната, концерт, сюїта), музичне 
мислення багато в чому ще зберігало поліфонічний характер. Тому 
і багато принципів барокового формо- жанро-творення склалися 
спочатку в рамках поліфонічних інструментальних жанрів. Саме  
в них раніше всього сформувалося розуміння теми як основи му-
зичної композиції. Саме тема практично завжди імітується в своє-
му першому показі не раніше закінчення попереднього проведення  
і володіє деякою індивідуальністю, інтонаційною або ритмічною різ-
номанітністю, а іноді навіть структурною організацією за принци-
пом «ядро – розгортання». Перехід до фуги як однотемної музичної 
форми вимагав проміжного етапу (перша половина XVII століття). 
Поряд з ричеркаром і канцоною, в яких відбувалося становлення те-
матичної концепції інструментальної форми, в XVII столітті набули 
великого поширення жанри принципово іншого типу: токати, фан-
тазії, капричіо, що стали виразниками імпровізаційно- віртуозного 
втілення інструментального стилю. Італійські органні токати кінця 
XVI століття представляли чергування акордових побудов і різного 
роду фігурацій при збереженні поліфонічної природи навіть у цьо-
му віртуозному жанрі. І якщо у Дж. Фрескобальді, імітації ще не ві-
докремлюються в самостійні розділи, то деякі токати Я. Свелінка 
фактично представляють контрастно- складові форми, побудовані 
за принципом співставлення віртуозно- імпровізаційних та імітаці-
йних частин (напр., в Токаті a-moll між двома імпровізаційними роз-
ділами виділяється імітаційна частина, оточена каденціями). Саме 
такий тип стає найпопулярнішим серед токат бароко (аж до токат 
Баха), оскільки в ньому вперше проявився типово бароковий прин-
цип контрасту «хаосу і порядку», тобто вільно- імпровізаційного ви-
кладу і строго упорядкованого імітаційного. Від нього розвивається 
двочастинний поліфонічний цикл «прелюдія і фуга». Його вико-
ристовує й Д. Букстехуде в своїх великих органних прелюдіях і тока-
тах. Остаточне оформлення контрастно- складової токати відбулося 
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в творчості Й. Фробергера, який вже чітко відокремлює частини 
токати акордовими каденціями, створює досить індивідуальну тему 
для імітаційної частини і імітує її тільки після завершення всієї мело-
дії, а не стреттно- канонічно. Фактично така імітаційно- поліфонічна 
частина стає попередником фуги – вона однотемна і використовує 
тоніко- домінантовий принцип чергування проведення теми.

Головна ознака фантазій, капричіо і прелюдій – імпровізаційна 
свобода побудови (що і втілюється у назвах). Тут використовується 
усе розмаїття напрацьованих методів: імітаційно- поліфонічні, і го-
мофонні, контрастно- складові, побудовані в дусі канцони і багато-
темного ричеркару з наскрізною темою, гомофонні варіації на ости-
натну гармонію. І тут можна дуже вдало, ефектно продемонструвати 
виконавську майстерність і можливості інструментів (як, наприклад, 
у Хроматичній фантазії Я. Свелінка), отже ці жанрові форми виявля-
ють схильність до проявів саме віртуозно- інструментального на-
чала (хоча й без таких явних протиставлень імітаційним епізодам).

Якщо токата, з одного боку, і фантазія, з іншого, вели в своєму 
розвитку до імпровізаційно- поліфонічних форм (до фуги), то інша 
лінія в інструментальній музиці йшла в XVII столітті від побутових 
танцювальних (почасти й пісенно- танцювальних) форм, до сюїти як 
циклу з динамічно- контрастуючих частин, далі – інструментально-
го концерту [450, с.  489]. Два найважливіших жанри європейської 
інструментальної музики – соната і сюїта – у надрах барокових 
музично- інструментальних пошуків та експериментів отримали 
особливий первинний етап свого розвитку. Соната –пройшовши 
суттєвий період становлення, спрямувала вектор класичної сонати 
як концептуального цілого, з власними засобами та принципами 
становлення музичної позавербальної ідеї, що уособила фортепі-
анна соната Бетховена. Для сюїти ж епоха бароко виявилася клю-
човою – даний жанр не тільки остаточно тут сформувався (спра-
вивши вплив на формування багаточастинної сонати), але і досяг 
певної кульмінаційної точки свого буття, після чого тривалий час 
не використовувався активно. Музично- мовні особливості тан-
цювальної інструментальної сюїти втілювали і розвивали необ-
хідний остинатно- метричний принцип проведення лаконічного 
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інтонаційно- ритмічного мотиву, чіткість структурного членуван-
ня й комбінаторики на різних масштабах форми, які уособлювали 
«нову» виразовість барокової хореографії у відповідних соціально- 
культурних умовах «просвіченого дозвілля» [450]. Важливо й те, 
що інструментальний супровід був сталою (у цілому) стародавньою 
традицією танцювального мистецтва – саме через іманентні мож-
ливості інструментів щодо чіткої передачі ритмічних структур, 
емоційно посилених звуковисотною інтонаційністю (у  давні часи 
щипкових, передусім). Це утворювало генетичне коріння особливо-
го механізму одного з типів музично- інструментального смислопо-
родження – танцювального. Танцювальність. «вростаючи» і «виро-
стаючи» до можливостей музичного інструменталізму, стала одним  
з принципів формування музичного (і  інструментального) тема-
тизму (через історично обумовлену універсальну зрозумілість ру-
хо-пластичної знакової системи), який надає «високим» інстру-
ментальним формам безпосередньо- життєвої свіжості сприйняття 
і втілення, тої м’язово- тілесної експресії танцювальної семантики, 
яка складає важливий семантичний вектор музичного змісту. Саме 
танцювальна сфера постала «найбільш визначеним та типовим про-
відником моторності від первинних основ музики до індивідуальної 
композиторської творчості. Отже, танець і танцювальність – це одна 
з посередніх ланок між моторністю, як вираженням людини в русі, 
та можливостями її вираження в музиці, тобто через танцюваль-
ність музика освоює моторність» [775, с. 71]. Якщо танцювальність 
це позамузичний «провідник моторності» в музиці, то інший такий 
«провідник» – імпровізаційні структури на основі загальних форм 
руху, які «відбуваються» безпосередньо на «майданчику» (клавіату-
ра, гриф, клапанна система духових) музичного інструменту – має 
чисто інструментальне походження. Характерно, що такі абсолютно 
інструментальні жанри як концерт і соната (симфонія) теж зазна-
ли впливу танцювальності, яка додала до концертно- симфонічних 
утворень один з шляхів відтворення позитивності, дієвості, жит-
тєлюбності, динамічності, і, звичайно, віртуозно- інструментальної 
моторики.

В різних жанрово- стильових інструментальних формах музика 
бароко переломлювала найважливіші філософські категорії – про-
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стір (стереофонічні заставлення динаміки і інструментальних ре-
гістрів, виокремлення теми-мелодії, басу, акомпанементу, оркест-
рової педалі як простово-»сценічних» планів, ефект луни, зістав-
лення солістів, оркестрових груп і tutti), час (виникнення системи 
темпових позначень 580, циклізація, сонатна та інші структури), рух 
(інструментальні танцювальні сюїти, фуга-»біг», різноманітно- 
багатопланова моторика інструментальних жанрів, особливо кон-
церту). Віртуозна моторність поставала однією з суттєвих основ 
контрастного протиставлення- змагання важливого для інстру-
менталізму принципу мислення (заснованого на діалогічності, грі, 
сольності, риторичності, модусі Радості), композиційної структури, 
виконавсько- ігрової музичної дії 581 – концертності (рядополож-
но до камерності і симфонізму – усі мають інструментальне похо-
дження з поширенням на музичне мистецтво у цілому). Семантика 
концертності найяскравіше втілюється у показовішій новій, баро-
ковій, форм інструментального концерту. На наш погляд, агоніч-
на семантика, важлива (але не єдина) для концерту (італ. concerto 
букв. – змагання (голосів), від лат. concerto – змагатися) функціонує 
в даній жанровій формі і типі мислення у природній взаємодії з ін-
тенціями інструментального походження 582. Так, концертна «репре-
зентативність творчого акту як безпосереднього самовираження  

580 Причому за середню одиницю музичного часу брали пульс або крок людини.  
За В. Холоповою, Allegro записано в нотах в 1596 році, Largo – і1601, Adagio – в 1610, 
Presto і Grave – в 1611, Lento – в 1619, Andante – в 1687. Також для виконавської універса-
лізації вимірювання темпу був винайдений музичний хронометр (1696) [847, с. 253].

581 Докладне опрацювання поняття і явища «концертності» за усіма його змістовими 
рівнями здійснено у кандидатській дисертації Аїсі [15], виконаної під науковим керівниц-
твом автора даної роботи.

582 У цьому відношенні вокально- хорова – присутня в далеких генетичних переду-
мовах хорової антифонності, далі у виділенні сольних партій голосів та інструментів,  
в аріозно- віртуозна аж до Концерту для голосу М. Глієра та ін. – модифікація концерт-
ності базується на інструменталізації своїх засобів. Недаремно ж серед вказаних Л. Ра-
абеном передумов виникнення концерту (у венеціанській школі, з її розвинутою систе-
мою інструментального музикування) практично відразу вказується на участь у даному 
процесі інструментів. Найбільш ранні поліфонічні концерти ХVІ–ХVІІ століть у вокаль-
ній поліфонічній церковній музиці (А. Банкьєрі, Л. Віадани), по-перше, вже включали 
інструменти, по-друге, ще не були презентантами концертного жанру у повному сенсі 
цього слова, по-третє, називались також motetti, motectae, cantios sacrae. Вищу стадію 
розвитку церковного вокального концерту поліфонічного стилю представляють кантати  
Й. С. Баха, які сам він називав concerti [406, стб. 923].
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особистості артиста в максимальній реалізації його творчого по-
тенціалу» [15, с. 179] наочніше і більш реально і потенційно техніч-
но представлена на «сценічному майданчику» інструмента (який 
покликаний «збільшувати» такі можливості), у постійному діалозі 
виконавця з ним, не в останню чергу. Так само інструментальна гра 
каталізує глибинні ознаки концертності – діалогічність, ігровий (зо-
крема, і сама «гра на інструменті») принцип, риторичність, наочність 
та «інструментальні підказування» композиторсько- виконавських 
прийомів (зокрема, й для співставлення- змагання) – з урахуванням 
специфіки органологічно- конструктивно-звукової конкретики ін-
струментів. Цей (технологічний) рівень концертності найбільшою 
мірою проявляється у функціонуванні жанрової форми концерту 
(кореспондуючи з поняттям «концертування» як дієвого прояву кон-
цертності), передусім, сольного інструментального концерту, який 
викристалізувався за сприятливих барокових умов. Формування 
концерту, з одного боку, спиралося на барокові естетичні принци-
пи та музично- мовні знахідки, з іншого, зафіксувало (в числі інших 
факторів, зокрема, мовно- інструментальних) у даній жанровій фор-
мі автономізацію музичного інструменталізму через демонстрацію 
в інструментальній конкретиці самодостатньої якості втілення му-
зичної образності: концертність завжди спирається (більшою мірою, 
ніж камерність або симфонізм) на конкретику інструменталізму як 
його конструктивно- технологічних, артикуляційно- динамічних, 
темброво- фактурних, історико- культурних особливостей; на про-
цес виконавського інтонування з урахуванням цих особливостей  
і на стилістику, яка виникає на його основі і передбачає стильові 
узагальнення як результат виконавської творчості.

Структура і мовні принципи інструментального концерту 
склалися на початку XVIII століття. Яскравішими його взірцями  
є концерти А. Вівальді, які демонструють оригінальний компози-
торський стиль, що навіть не вписується в стильову кон’юнктуру 
музики бароко, і роблять колосальний внесок у процес створення 
норм і формотворчих закономірностей концертної музики (кон-
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цертування): в концертах Вівальді 583 виявляються оптимальне 
співвідношення усної форми імпровізованого виконавства з ло-
гікою музичного розвитку творів, оптимальний баланс солістів та 
оркестру (ансамблю), закономірності для досягнення цілісності 
концертної форми. Порівняно з докласичними взірцями істот-
но змінився сам принцип концертування, більш тісно пов’язаний  
з тематичним розвитком, передбачалася каденція (імпровізація со-
ліста на теми твору), яка звичайно розташовувалася на переході до 
коди. 12 концертів ор. 3 «Гармонічне натхнення» фіксують перехід-
ний етап в розвитку інструментального концерту, коли традиційні  
прийоми ще сусідять з новими (в циклі три групи по чотири концер-
ти – з 4 584, 2 585 і 1 скрипками соло). Найбільш популярними заслуже-
но є цикл скрипкових концертів «Пори року» 586 (які сам композитор 
так не виокремлював всередині свого гіперциклу «Суперечка гар-
монії з винаходом»), навіть в порівнянні з іншими концертами того 
ж опусу ці концерти демонструють разюче новаторство Вівальді  
в галузі барокового концерту: кожному з передує сонет (літератур-
на програма, що є прототипом романтичної стилістики); концерти 
«естрадні в кращому сенсі цього слова, в них є всі мислим музич-
ні спокуси» [374, с. 8]; їх інтонаційний зміст пов’язаний з «оптимі-
стичними» побутовими жанрами і яскравістю опери; карнавально- 
святкова образність втілюється за допомогою блискуче- віртуозної 
концертного типу моторики; серед прийомів музичного викладу ви-
діляються повтори і контрасти, секвенції, тематизм на основі корот-
ких, пружно ритмізованих фраз, що сприяє утриманню слухацької 

583 Відомі чотири об’єднаних концертних цикли А. Вівальді, кожен з яких складається 
з дванадцяти концертів різної складності і складу: «Ліра», «Примхливість», «Гармонічні 
натхнення», «Суперечка гармонії з винаходом», перші чотири концерти останнього ци-
клу – концерти «Пори року». Принципи, за якими об’єднувалися концерти в цикли, вихо-
дячи з того, що в кожному з них немає структурної або кількісної єдності, швидше за все, 
полягали чисто в практичній площині: найчастіше це були видавничі замовлення.

584 Мали невелику розчленованість сольних розділів і tutti, і є найбільшою мірою 
близькими Concerto grosso Koреллі.

585 Концерти для двох скрипок з більш розвиненими ритурнелями в трактуванні соль-
ного начала також багато в чому ще нагадують Кореллі.

586 Усього Вівальді написав більше 200 концертів тільки для скрипки і більше 500 – для 
різних складів.
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уваги і доступності для широкої аудиторії; динамізм сформованого 
тричастинного циклу з переважанням швидких темпів, рельєфними 
контрастами tutti і soli, блиском віртуозного викладу. Такий віртуоз-
ний інструментально- концертний стиль посилював яскравість вра-
жень від образного строю творів. Концерт у той час був наймасш-
табнішим і найдоступнішим з інструментальних жанрів і залишався 
таким до затвердження симфонії в концертному житті [450]. У твор-
чості Вівальді інструментальний концерт вперше набув закінченої 
форми, реалізувавши «приховані» можливості жанру, передусім, 
віртуозної сольності подання (інструмента і особистості виконавця: 
якщо в Concerto grosso Кореллі короткі, по кілька тактів сольні епі-
зоди мають замкнутий характер, то у Вівальді, вони демонструють 
необмежений політ фантазії і вибудовуються у вільному, імпровіза-
ційного характеру, викладі. Відповідно зростають масштаби оркес-
трових ритурнелей, і вся форма набуває абсолютно нового динаміч-
ного характеру, з підкресленою функціональної чіткістю гармоніч-
них і акцентовано ритмічних засобів. На вказані новаційні особли-
вості, безперечно, вплинув власний виконавський стиль Вівальді. 
Незважаючи на явні перебільшення у відгуках сучасників, музична 
мова концертів підтверджує найвищий рівень його виконавської 
майстерності і тонус пошуковості, зокрема, в тексті збережених ка-
денцій автора (відомо 9 рукописів). Тобто власна вражаюча технічна 
обдарованість Вівальді дозволила йому значно розширити виразні 
можливості не тільки скрипки, а й інших інструментів (зокрема, для 
традиційно басо-континуумної віолончелі – 27 концертів 587): гра 
акордами з різними варіантами арпеджування 588, застосування ви-
соких позицій, смичкові ефекти staccatо, різких кидків, баріолажу, 
різноманітність використанні будь-яких позицій на грифі – усе це 
з незвичайним для того часу штрихуванням. В керованому Вівальді 
оркестрі «Ospedale» була досягнута надзвичайна тонкість динаміч-

587 Творчість Вівальді охоплює десятиріччя, особливо значеннєві для становлення ві-
олончелі, і передує появі сюїт Баха для віолончелі-соло (1720).

588 Фантазія Вівальді у винаході різних варіантів гри арпеджіо здається невичерпною. 
Досить послатися на 21-тактне Larghetto з II частини концерту сі мінор ор. 3, протягом 
якого одночасно використовуються три типи арпеджіо, поперемінно виступають на пер-
ший план.
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них градацій, що виділяло його серед сучасників, чому сприяли й 
умови виконання 589. Рукописи Вівальді підтверджують вказану різ-
номанітність 590 найтонших переходів відтінків звучності (такі ефект 
crescendo- diminuendo тоді ще були зовсім невідомими), які компо-
зитор зазвичай не переносив в друковані партитури, адже в той час 
подібні нюанси все одно вважалися нездійсненними.

Клавірні п’єси концертного плану – масштабні і віртуозні – впер-
ше з’являються у Й.С. Баха («Італійський концерт», «Хроматич-
на фантазія і фуга», інструментальні концерти та ін.). Крім того,  
Й. С. Бах вводить до виконавської клавірної практики нові прийо-
ми гри: арпеджіо і пасажі по всій клавіатурі, використання першого  
і п’ятого (який взагалі майже не використовувався) пальців, що змі-
нює постановку руки виконавця 591. Використовуючи багатий нако-
пичений досвід італійських майстрів сольного скрипкового концер-
ту (передусім, Вівальді – тричастинна циклічна будова за принципом 
рухового контрасту частин «швидко – повільно – швидко»; тенден-
ція до полегшення фактури – у звільненні її від поліфонічного пе-
ревантаження; мелодійно виразний і блискучий віртуозний стиль; 
внесення елементів народно- побутової музики), Й.С. Бах створює 
перші взірці клавірного концерту, який надалі кристалізується  
у творчості В.А. Моцарта, набуваючи властивих йому жанрових рис 
і класичної форми. У Моцарта фактура концерту, залишаючись пе-
реважно фігураційною, мелодизованою, є прозорою і пластичною, 
у Бетховена вона сповнена напруги відповідно до загальної драма-
тизації стилю. Концерти Моцарта і Бетховена складають найвищі 
вершини розвитку цього жанру. Після Бетховена намітилися два 
різновиди (два типи) концерту – віртуозний (основу музичного  

589 На концертах в храмі, де панувала сувора тиша, яка давала можливість розрізняти 
найменші нюанси звучності – на противагу пануючих у XVIII столітті аудиторій галасли-
вих трапез, де не могло бути й мови про увагу до деталей виконання.

590 Підраховано, що повна динамічна шкала творів Вівальді охоплює 13 градацій від 
pianissimo до fortissimo.

591 Поштовхом до цього послужила нова настройка інструменту, запропонована орга-
ністом А. Веркмейстером, якому вдалося вирівняти звукоряд клавіру так, щоб всі тональ-
ності мажору і мінору звучали без фальшивих інтервалів. Й.С. Бах першим це використав 
у практиці.
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розвитку складають віртуозність і концертування, на першому пла-
ні – не тематична розробка, а принцип контрасту кантилени і мото-
рики, різних типів фактури, тембрів і т. д.) і симфонізований (засно-
ваний на симфонічній драматургії, принципах тематичної розробки, 
протиставленні образно- тематичних сфер, зближенні з симфонією  
в ідейно- образному плані, як це відбулося в романтичному концер-
ті, зокрема, у Й. Брамса).

Найрозвиненіші інструментальні форми раннього бароко – пе-
редусім, сюїта і «старосонатна» форма з її тональною транспозицією 
побічної партії і розроблювальністю в усіх розділах; а також класич-
ні оперні увертюри 592 –стали музичними прототипами класичної со-
натної форми (серед позамузичних – диспозиція античного оратор-
ського мовлення, яка вплинула на диспозицію ГП/ПП в експозиції; 
на функції розробки, репризи і коди аналогічно до розділів мовлен-
ня; на мікрорівні – в межах періоду або простої одночастинної фор-
ми; на інтонаційне звучання музичного матеріалу).

Представляючи стильову періодизацію історії сонати, В. Холопо-
ва [847] вказує 593, що соната бароко усоблюється у вигляді реприз-
ної форми, заснованої на принципах сформованої мажоро- мінорної 
системи – тональному розрізненні головної і побічної (заключної) 
партій в експозиції (останні дві – в тональності домінанти) з викла-
денням усіх трьох у головній тональності в репризі. Сонати бароко 
використовує мотивну розроблювальність і метод тематичної по-
хідності – як результати смислової комбінаторної структуралізації 
музично- інструментального тексту (див. вище), але ще не виходить 
на позиції драматургічного контрасту між головною і побічною 
партіями та на поліафектність різних рівнів форми (що  здійсню-
ється вже у класичній сонаті) 594. Варіантність однотемності або ба-

592 Особливо – Глюка – де втілився конфлікт давньогрецьких трагедій між «боргом  
і співчуттям» і вперше був застосований прийом оркестрового crescendo.

593 Ми не будемо тут характеризувати усі дискусійні позиції кристалізації жанру від 
різних барокових форм, а зупиняємось на його сутнісних характеристиках, що мають від-
ношення до інструментальної природи сонати та ролі інструментів у його розвитку.

594 В бароко вже існує контраст, але він парний і статичний (повільно/швидко, мажор/
мінор, верхній/нижній регістри). В епоху класицизму контраст побудований на етапах 
динамічного наростання і переходу в протилежний афект (теза-антитеза- синтез), що  
й складає сутність сонатної форми.
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гатотемністі, двочастинності (експозиція + розробка- реприза) або 
тричастинності (вже класичної: експозиція + розробка + реприза)  
з повторенням експозиції та розробки- реприз – свідчать про актив-
ний пошук, впевнене становлення барокової сонати, який немину-
че призвів – в результаті дії системної (музично- інструментальної) 
властивості самозростання- саморозвитку – до наступних тран-
сформацій інструментальної музичної мови, формотворення, при-
йомів, а значить – інструментального мислення – в сонаті класич-
ній. Даний процес ми сприймаємо як єдину плинність формування 
з відчутним обумовленням наступного етапу попереднім (за прин-
ципом «немиттєвого інсайту» на фрактальному рівні в цілісній сис-
темі музично- інструментального мистецтва). Отже, сонатна форма 
в епоху класицизму склалася як історичний (поступово системно- 
нарощуваний) тип музичної композиції, з тоновим драматургічним 
типом організації. Характерні барокові риси переросли тут в розро-
блювальність в усіх партіях і розділах, метод похідності в тематич-
ному процесі (нагадаємо, тема як структурно- смислове утворення 
первинно вміщує ідею розробки 595) Подальший саморозвиток ін-
струментальної сонатної форми проявився у безлічі її різновидів:  
з подвійною експозицією; без розробки; з епізодом замість розроб-
ки; з ненормативними скороченнями – в класицизмі; беспрограм-
ність (через нове усвідомлення сутності музики, як замкнутої в собі 
мови почуттів) і програмність (від синтезу мистецтв, зв’язку музики 
з іншими видами мистецтва), змішані форми (сонатно- варіаційна, 
сонатно- концентрична, сонатно- циклічна, сонатно- сюїтна) –  
у XIX столітті; вільні і синтезовані форми, «історичні стильові мо-
дифікації сонати», які висловлюють «дійсний досвід самої музики» 
[847] – у ХХ. Романтична сонатна форма, як вища форма «абсолют-
ної музики», виявила нову властивість – «множинність концепцій, 
їх логічну непередбачуваність», а у ХХ столітті «здійснився син-
тез ідеї сонати, що виріс на основі узагальнення і зближення всіх  

595 В класифікації М. Тарасевича (тема-суб’єкт і тема-об’єкт) остання «розробляється 
сама, управляє всіма плинними в композиції тематичними процесами, складаючи інтона-
ційне наповнення голосів» [785, с. 17]. Дослідник знаходить зачатки розробковості теми 
вже у добу Ренесансу.



436

Черноіваненко А. Д.
Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології

сторін процесу сонатного формоутворення» [855, с. 61]. Становлення 
ж жанрової форми інструментальної сонати, з подальшим послідов-
ним укрупненням її форми (зокрема, і шляхом циклізації – спочатку 
сонатою називалися невеликі інструментальні п’єси), розпочалось 
від часів бароко, де свою «семантичну значущість і автономію со-
натна номінація отримує шляхом взаємодії з сюїтою, розвиваючись 
паралельно з даною специфічно камерною циклічною формою убік 
укрупнення і «чистоти», абсолютності музично- мовних якостей» 
[855, с. 36], що стало можливим завдяки спиранню на надбання по-
передніх епох та розвитку системи музично- інструментальної твор-
чості і проявилось у сонатах Бетховена, де «принцип сонатності на-
буває історично збірного, енциклопедичного значення» [855, с. 93].

Виділення подібної сонатної семантики, як пріоритетної сфери 
композиторських жанрово- стильових пошуків (як  варіантності- 
варіаційності), пов’язане з текстологічними аспектами музично- 
інструментального мистецтва. Перш за все – і в сонатному мисленні, 
і в загальній автономізації музично- інструментального мистецтва,  
і в світоглядно- естетичній парадигмі бароко – тієї, яка обумовлена 
образами руху і рухової активності (життєвих явищ, людини, почут-
тів, побутових елементів тощо), а вона знаходить свої специфічні 
прийоми виразовості саме в сфері інструментальної музики, саме  
у добу бароко, наразі – в інструментальних жанрових формах сюїти, 
сонати, концерту (також – токати, фуги, фантазії тощо). Відокрем-
лення моторності в інтонаційному словнику музики безпосередньо 
пов’язано з вказаними жанрами та з виділенням сонатного принци-
пу композиції (в широкому і вузькому значеннях – див. [855]), з прі-
оритетом тієї нової інструментальної образності, яка втілювалася за 
допомогою так званих загальних форм руху, фігураційності, орна-
ментальності, що стали основним тематичним матеріалом вказа-
них жанрів, а також – сольної інструментальної, зокрема, клавірної 
сонати в творчості Д. Скарлатті. Дані форми руху зберігають свої 
семантичні функції у якості головних, таких, що виражають актив-
ність, дієвість музичної форми у творчості всіх віденських класиків, 
включаючи Л. Бетховена.
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Так, функції теми в сонатах Скарлатті часто виконують так зва-
ні загальні форми рух, різноманітність яких зумовлюється різним 
ступенем внутрішньої напруги, а також здатністю відтворення  
в специфічній звуковій формі практично всі типи механічних ру-
хів. Виявленню їх смислових параметрів в сонатах Скарлатті при-
свячена робота Л. Шаймухаметової та Н. Селиванець [709]. До-
слідники доводять, що тематизм загальних форм руху наділений 
складною системою семантичного механізму всупереч їх вигляду 
як набіру автономних структурних сегментів. Кожен з таких еле-
ментів (моторно- енергетичних кліше), будучи замкнутим самостій-
ним структурним цілим, вступає у динамічний зв’язок з подібними  
частинами – смисловими структурами, виступає одночасно і части-
ною цілого, і його подобою, тобто виникають складно- системні 
зв’язки на рівні інтонаційно- ритмічних структур. Наприклад, оди-
ничний тон репетиційної структури (яких багато у Скарлатті) ство-
рює рівномірно акцентну пульсацію в межах даного ладо-функціо-
нального простору, створюючи універсальну структуру «тривалого 
часового розгортання і семантичного осмислення одного звуку», ви-
никає семантична ситуація «статики в динаміці», де остання здійс-
нюється за рахунок ладо-функціональної зміни тону, що приводить 
до його смислового оновлення, а власне процес руху в музиці по-
роджується накопиченням звукової напруги і нестійкості, «розряд-
ки» і прагнення до вирішення. Формула «поступального» (анабазіс/
катабазіс) руху представляє інтонаційне «зчеплення рядоположних 
тонів» в семантичному ланцюзі з розподілом на метрично активний 
і нейтральний шари; це унікальна структурно- смислова ситуація 
«включення одного й того ж тону послідовно то в один, то в інший 
простір» з деформацією «за законами цього простору». Підґрунтям 
механізму такої структурно- смислової міграції (Л. Шаймухаме-
това) є здатність тони на миттєве перевтілення і трансформацію  
з метричного неустою до устою (або навпаки), що породжує потужні 
за енергетикою звукові потоки і часто відбувається в темах сонат  
Д. Скарлатті [709].

Д. Скарлатті – автор 555 сонат (згідно нотному зібранню) –  
свої сонати називав «вправами», позначивши у передмові до  
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прижиттєвого видання: «Не чекай… в цих творах глибокого плану; 
бери їх як забаву, щоб привчити себе до техніки клавесину» [145], 
мабуть, маючи на увазі загальний характер цих моторних творів, 
адже вони містять самобутній, багатий світ художніх образів, цікаві 
мелодійні (чисто інструментальні) утворення, і через століття визна-
ються як «не частина цілого по відношенню до всієї епохи, а все ціле, 
кожен раз неповторно сфокусоване» [602, с. 3]. Ці моторно- бравурні 
і дотепні твори, сповнені блиску і (кожного разу знову) неповторної 
вигадки, споріднені за характером з образами опери- buffa і сучас-
ного їм італійського скрипкового концертного стилю, з запальним 
тонусом народної танцювальної музики (яка не обходиться без ін-
струментів) і шиком аристократизму; поєднанням імпровізацій-
ності з структурним порядком – є блискучими прообразами сонат-
ної форми і мислення. Їх специфічно клавірна віртуозність (вели-
чезні стрибки, ламані акорди, пасажі через всю клавіатуру, пасажі 
подвійними нотами, «гра» висотних регістрів, перехрещення рук –  
у цілому) не тільки дозволила творам стійко посісти місце в золо-
тому фонді світової музичної, інструментальної, фортепіанної куль-
тур 596, а й утворювати фактурно- контрастне драматургічне поле  
у схемі старовинної сонатної форми (які отримали розвиток у 
класицизмі та у фортепіанній музиці романтиків). Попри дійсну 
клавірно- технічну енциклопедичність (твори вміщують усі надбан-
ня епохи та індивідуальні знахідки композитора), однією з важли-
вих особливостей композиторського письма (клавірного тексту) 
Д. Скарлатті є економія засобів вираження: життєрадісність, воля 
до руху, живий темперамент сполучаються з легкістю й прозорістю 
фактури, «простим» 597, але повнозвучним (через самостійність – 
моторну виразовість постійно взаємодіючих у діалогічній єдності 
«партій») гнучко- варіантним (з  гомофонними або більш багато-

596 Хоча після смерті композитора його спадщина була забута; на щастя, рукописи кла-
вірних творів потрапили в різні бібліотеки і архіви (оперні партитури майже всі безпово-
ротно втрачені). Інтерес до особистості і творчості Д. Скарлатті почав відроджуватися у 
XIX ст.

597 На фоні вищого рівня багатоголосся своєї і попередньої епох, втім, для клавірної 
органології з швидко гаснучим, неміцним звуком і неможливо було б показати виразо-
вість окремих голосів надбагатоголосся, насичених скарлатієвською моторикою.
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голосими ознаками) двоголоссям, лаконічністю у формотворних  
і гучнісно- динамічних засобах, ясністю думки. Віртуозний блиск со-
нат на основі клавірно- інструментальних технічних прийомів та за-
гальних форм руху (їх докладно аналізує І. Окраінець – різноманітні 
пасажі, мартелато, арпеджіо, стрибки, подвійні ноти, репетиції, при-
краси 598 [602, с. 60–93]) як волі і красоти руху, можливо, навіть пере-
вершує технічні норми свого часу, виявляючи певну диспропорцію 
з іншими елементами тексту (гармонічними і формотворними), але 
складається в завершену систему клавірно- фортепіанної моторної 
виразовості (з великою роллю метро- ритмічного елементу, що пе-
редує своєму часу). Причина негаснучої яскравості враження сонат 
Скарлатті – в індивідуалізованій насиченості лінії кожного голосу  
артикульовано- ритмічною, різноманітно- комбінаторно-варіантною 
стихією руху, яка втілює пружність і невпинність «вічної таїни» 
перпетуум мобіле як вічно- змінної свіжості життя. (завдяки до-
статній інтонаційній хитромудрості, ритмічно- вольовій, але вичур-
ній карбованості, міцній спаяності у швидкому темпі та змінності- 
співставленості ланцюгу стрибків, зигзагів, прикрас, пауз, репети-
цій, артикуляції і т. д.). Мінливість цього «вічного клавірного руху», 
очевидно, сприяла таким характеристикам музики Скарлатті, як 
«примхи», «випадковість», визначаючи їх у якості «основи стиліс-
тичної системи композитора» [602, с. 35]. Втім, саме так (з  іншого 
боку, крім кристалізації мелодії-теми вокального, в основному, але 
не тільки, походження), на основі інструментальних форм руху, 
пролягав, за Б. Асаф’євим, «міст від інструментальної поліфонії 
до сонатно- гармонічного мислення», який утворює «блискуча, до-
тепна, насичена життєрадісністю і дотиковою людською мімікою 
й характерними звичками (немов гра масок, commedia dell’arte) ка-
мерна музика Доменіко Скарлатті, тобто його клавірні композиції. 
Це «ігрове роздолля» найспоглядальнішого розуму і чуйного слуху: 
кожна думка – гра, кожне висловлювання – чіткий образ. Усюди рух, 
жест, бадьорість. Ніякого нагромадження. І майже завжди діалогу-
ючі голоси, а не гомофонна супідрядність! Тут, на межі панування  

598 Все їх розмаїття дослідниця з великою важкістю, за власним визнанням, вміщувала 
у «прокрустове ложе» даної класифікаційної схеми [602, с. 61.
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сонатності (курсив мій – А. Ч.), ми чуємо, відчуваємо перероджен-
ня поліфонічної тканини, її прояснення, – і все це в стилі життє-
радісною гри» [3, с.  255]. Відрізняється сміливістю для свого часу 
й своєрідністю гармонічна мова Скарлатті 599, вибудована на стику 
поліфонічного і гармонічного начал (відтіняючи його віртуозно- 
фактурні знахідки): поліфонія мелодійних ліній утворюють цікаві 
вертикалі з секунд, кварт, септим 600 (на  фоні прийнятих кварто- 
квінтових і терцових «відносин») через затримання деяких голосів 
на тлі руху інших або в дисонантних «аччакатурах» – «мігруючих» 
лютнево- гітарних фактурних кліше). Таким чином, в музичній мові 
сонат Скарлатті формуються передумови класичної сонатності  
з динамікою структурно- смислових утворень усіх рівнів. Першим 
автором циклічних клавірних сонат (від 1695 року) став Й. Кунау; 
в творчості цього композитора з’явилися надалі відомі цикли, що 
складалися з програмних сонат – «Свіжі фрукти», «Біблійні історії», 
які можна вважати (поряд с мініатюрами Куперена) важливим кро-
ком до інструментальної програмності романтизму.

Тематизм загальних форм руху притаманний і сонатам (і симфо-
ніям) Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. Клавірні сонати Гайдна 
– можна вважати послідовними етапами у розвитку жанру у цілому,  
в стадії його «класичний» зразка (в його класицистській стрункості) 
в експериментальному пошуку різних типів сонатних циклів, що 
відрізняються образно- жанровим розмаїттям, принципами роз-
витку і драматургічних співвідношень в формах (наприклад, поява 
трансформованого менуету у якості фіналу сонати № 59, перероб-
ка ранньої сонати № 19, де в якості першої частини додана вільна 
прелюдія, а менует- фінал виключений); різних видів розробки ма-
теріалу; нерегламентовано індивідуальних рішень (у пізній період); 
використання ігрового принципу з структурними «обманами», по-
рушенням сталих конструкцій; нова жанрова якість скерцозності 
(особливо в фіналах, зокрема, пізніх сонат з їх незвичайними фор-
мами); вільне «розхитування» рамок тонального розвитку; розши-

599 У сонатах Д. Скарлатті використані 22 тональності квінтового кола.
600 Деякі з таких гостродисонантних співзвуч нагадують (або передбачають) гармоніч-

ні прийоми XX століття, часом наближуючись до кластерної якості.
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рення емоційної образності, зокрема, за рахунок лірики (що сприя-
ли появі у пізній період «ліричних сонат»); більш яскраві контрасти 
і свобода у цілому.

Слід відзначити, що жанр клавірно- фортепіанної сонати, як один 
з головних інструментальних жанрів, що сформувалися в класи-
цистську епоху, завжди мав більш вільно- експериментальний ха-
рактер у порівнянні, наприклад, з симфонією, квартетом (навіть 
«вільний» за природою концерт – потребував «невільної» коорди-
нації з оркестром) – гнучкості й сміливості в становленні концеп-
цій жанру надавали сольність виконання, «комплементарність» 
інструменту і умови «абсолютної музики» (програмних параме-
трів соната набирає значно пізніше). Такі риси «лабораторного» 
жанру соната зберігала і у віденському класицизмі, і у романтизмі,  
і у ХХ–ХХІ століттях. Інтенсивність же пошуків XVIII століття була 
обумовлена насиченістю «періоду природних «бродінь» дивовиж-
ної епохи «міжстилля», яка передувала зрілому класицизму» [800, 
с. 9], яскравим прикладом чому є клавірні сонати Гайдна, позбавлені 
будь-якого «застигання» на користь відкритості новому і оригіналь-
ності. Так, Соната № 60 C-dur – можливо, «найігровіша» серед усіх – 
через перше введення скерцо в фіналі, насиченість інструментально- 
ігрових прийомів вже у ГП першої частини (ПП похідна від ГП, як 
у багатьох сонатах і симфоніях Гайдна), ігру тональними планами 
вже в експозиції (хроматичний ланцюжок з «еліпсисом», що ко-
респондує з типовими шубертівськими модуляціями [854, с.  71]). 
Контрапунктично- розробковий розвиток присутній вже в експо-
зиції (як перший розділ розробки), що нагадує відповідний прийом  
в Сонаті Бетховена №  6. У самій розробці використовується ціка-
вий новий інструментально- клавірний ефект – «відкрита педаль» 601, 
який додає певного «романтизму», особливо з вказаним «шубер-
тівським» оборотом (в  As-dur), в репризі цей епізод справляє  

601 Це особливість конструкції нових англійських «Grand Forte Piano», з великими 
можливостями ефекту утримування звуку (Tragen der Tone) – педаль, як відомо «зро-
била» фортепіано з його новими концертними, ліричними- віртуозними-оркестральними 
характеристками, що блискуче використовували усі наступні покоління композирторів 
та викогнавців. Вважається, що «ліричні» сонати Гайдна вдало використовували тонкі 
можливості чутливих клавіатур віденських інструментів («Walther» і «Schanz») [963].
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враження «романтичної» несподіванки – замість побічної партії 
(така гра). Друга частина сонати – типове розвинене класицистське 
Adagio, з поєднанням варіаційного і сонатного розвитку (сонат-
на форма з контрастною невеликою розробкою), а імпровізаційна 
плинність явно передує повільним частинам сонат Бетховена. Аб-
солютно «ігровий» фінал демонструє безліч заплутувань-»обма-
нів» і «помилкових» начал «не в тій» тональності у поєднанні з ва-
ріантним розвитком елементів. Це – явне скерцо (що кореспондує 
з фіналом Сонати B-dur Шуберта – також грою «обманів»), ігрове 
«perpetuum mobile» на площині клавіатури.

Соната № 61 D-dur – малий (двочастинний) цикл, як підсумок роз-
витку передкласичних сонат. Перша частина – несподіване Andante  
з внутрішнім контрастом урочистості- рішучості і мелодійного лі-
ризму, пунктирного і тріольного ритмів (вони й визначають характер 
тематизму). Новаційною є поява по-справжньому пісенної, «шубер-
тівської» теми (друга ГП 602). Усі три розділи першої частини (екс-
позиція, розробка, реприза) – дуже лаконічні), розробкові прийомі 
побудовані на варіаційних і варіантно- мелодійних перетвореннях. 
Друга частина – Presto – клавірне «регpetuum mobile» на остинатно-
му тридольному ритмі, мелодія відтворює кліше «кружляння», але  
з ускладненням синкопами і гамоподібними «сплесками». Тради-
ційні гайднівські «неправильні початки» додають «іграшковості» 
сонатному принципу. А ось наступна соната – № 62 Es-dur – пред-
ставляє великий концертний цикл, з майже симфонічним розвит-
ком. Сприяють цьому блискуче обіграні фортепіанні прийоми: ре-
гістрові контрасти і переклички, імпровізації, такі важливі сонатні 
принципи, як спорідненість тематичних елементів (ГП і ЗП першої 
частини, можна стверджувати, що розвиток ГП визначає взагалі 
план експозиції і розробки) та інтенсивна розроблювальність у всіх 
розділах форми; як і в багатьох сонатах Гайдна, «важкі», хроматичні 
октавні послідовності (в ЗП і ПП) несуть символічне значення «ва-
гомості події» [800, с. 141]. В розробці опрацьовується скерцозно- 
театралізований тематизм ПП на основі тональних ухилень (аж до 

602 Її завершеність і виразність можуть сприяти сприйняттю попередньої (першої) ГП 
– вступом. Однак, ніде більше пісенна тема не зустрічається: в репризі вона пропущена.
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найдальших дієзних тональностей) та улюблених композитором 
«обманок». Друга частина – Adagio в далекому E-dur – у вишуканій 
імпровізаційності і драматичних виходах представляє справжню 
розробковість на основі ламентозних інтонацій [570, с. 109] (тради-
ційних для повільних частин); остинато і пунктирних ритмів в зістав-
ленні з тріолями, хроматичних ходів (тобто, дуже різноманітно). Фі-
нал має сонатну форму (що зустрічається не часто); ідея «регpetuum 
mobile» втілена за допомогою остинатного руху у всіх тематичних 
елементах (що їх споріднює). Традиційні «обманки» перемежають-
ся з контрапунктичними прийомами («заплутаний канон») утворює 
стилістичну якість «торжества нескінченної гри» (і классицистської 
ідеї утвердження вічного руху і життя) [800, с. 142]. Тобто Гайдн – 
майстер несподіваних, сміливих, «неможливих», «недозволених» 
комбінаторних прийомів, які вибудовують спрямований розвиток 
сонатного музично- інструментального матеріалу.

Переважаюче театральне мислення Моцарта опрацьовує у своїй 
сонатній творчості закономірності, яким підкоряється розгортання 
в сонатах наскрізної конфліктної квазі- театральної дії. Якість баро-
кової квазi- партитурності клавірного тексту (з  квазі- ансамблевим 
розгортанням «поліінструментальної гри») поєднується тут з не-
минучою орієнтованістю композитора на нову практику сольного 
фортепіанного виконання на новому інструменті фортепіано (з його 
широкими імітаційними і темброве- акустичними можливостями)  
й традицій (поки що) домашнього музикування (але у стадії «перед-
концертності» у своїй тенденції театралізації), що накладає відбиток 
й на особливості смислової організації тексту сонат, їх мовні при-
йоми. Так, більш складними у смислотворному відношенні стають 
тематичні побудови, виступаючи «репрезентантами персоніфіко-
ваних або неперсоніфікованих суб’єктів образної системи, що ор-
ганізують інтонаційну лексику, і діалогічні моделі, що відтворюють 
сцени поліінструментальної гри або транслюють взаємодію між 
персоніфікованими суб’єктами музичного тексту» [183, с.  7]; вті-
люються образні системи пасторальності, лірики, «музичного те-
атру» (персонажності), гри тощо. Проникнення в значну кількість 
сонат Моцарта композиційних ознак театральної драматургії та їх 
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дійсна інтонаційна спорідненість з оперними творами композитора 
дозволяє транслювати на смислові параметри фортепіанних сонат 
принципи образної системи музичного театру, зокрема, інтонацій-
ну організацію тематизму, яка втілює музичними засобами феномен 
дійової особи, персонажу, та композиційну організацію тематизму, 
яка координує з принципами театральної драматургії з відповідним 
забезпеченням розгортання «інструментально- театральної дії».  
М. Гарєєва визначає в сонатах Моцарта такі атрибути театрально-
сті – структурно- смислові категорії: герой, театральне дійство, 
висловлювання, монолог, діалог, сценічні епізоди, подія, конфлікт 
і його стадії, музично- театральна сцена, сюжет. Кожен з них от-
римує певне коло мовних інструментальних знаків, інтонаційно- 
лексичних утворень. Так, дослідниця виявляє, наприклад, комплекс 
витончених лірико- галантних інтонацій (як характеристику аристо-
кратичних жіночих оперних персонажів), що транслюють до фор-
тепіанного тексту сонат лексику вокального (орнаментика, трелі  
і віртуозні колоратури) та пластично- танцювального походження, 
«етикетні формули», за М. Арановским, що сформувалися в жанрах 
придворних танців (заліговані спадні оберти «танцювальних присі-
дань», фігура групетто як «засіб вираження чутливості в галантному 
стилі» [183, с.  86]. Жіночі образи в фортепіанних сонатах Моцар-
та, як правило, можна знайти в перших частинах сонатного циклу, 
(найчастіше, сонатному алегро), швидкі темпи і каскади віртуозних 
пасажів, філігранність обробки деталей яких відтворюють типовий 
прояв характеристик оперно- жіночих героїнь Моцарта, часто це 
контрастні пари («графиня» / «служниця»). Характерно, що взає-
модія головних «дійових осіб» сонати, відображення «подієвих» 
колізій в операх і побудові сонатного алегро знаходять спільність 
драматургічних принципів. Чоловіче начало в цих частинах може 
бути представленим для того, щоб відтінити або створити конфлік-
тну ситуацію в розробці. Образ «аристократки- графині», з широким 
арсеналом орнаментики вбачається у першій частині Сонати №  1  
(К V 279). Асоціативні уявлення дозволяють більш продуктивно реа-
лізувати технічно- виконавські можливості. Втім перша частина Со-
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нати № 8 a-moll 603 (K 310) написана в високому патетичному стилі, 
який підкреслюється поліфонією в розробці (Моцарт часто вдаєть-
ся до поліфонічної розробковості). Тобто тематизм і композиційні 
засоби Моцарта не прив’язані тільки до театральності, а «працю-
ють» також в чисто інструментальному полі.

Другі частини класичного сонатного циклу, як ліричні центри 
(що  є необхідним, індивідуалізовано- психологізованим елементом 
драматургічної системи сонати), зазвичай втілюються у співучій 
інтонаційності тематичного матеріалу (що для фортепіано складає 
чималу складність, відомо, що Моцарт спеціально звертав увагу 
на виразові аспекти т. з. gusto – італ. «смак»). Другі частини чудо-
во втілюють моцартівську «геніальну простоту», кантиленність як 
організуюче начало музичного матеріалу, драматургії, мислення –  
з вокально- аріозною природою елементів і мотивів. Таким чи-
ном, у класицизмі, віртуозно- технологізований в бароко, інстру-
менталізм знов повертається «обличчям» до співу, але на інших  
засадах – навчаючись співу позавербальному, на основі власних ін-
струментальних умов і можливостей (артикуляційно- динамічні за-
соби, зокрема мікродинаміка, фразування, «дихання руки», надалі – 
тембральність). Так, відчутна спорідненість (інтонаційна, тональна, 
мовленнєво- виконавська) характеризує моцартівську арію Графині 
«Бог любові» з опери «Весілля Фігаро» і першу частину його фор-
тепіанної сонати № 4 Es-dur (KV 282); арію Паміни з опери «Чарів-
на флейта» – з ламентозними «зітханнями» та короткими фразами, 
перерваними паузами, у до-мінорних сонатах № 14а, № 14b (KV 475, 
КV 457); в розробці першої частини сонати № 3 (КV 281) і в першій 
частині сонати № 8 (КV 310) такий тематизм посилюється за раху-
нок пунктирного ритму й швидкого темпу. Але у другій частині Со-
нати № 8 a-moll Моцарт цитує запозичену тему з клавірної Сонати 
№ 1 (ор. 17) Йоганна Шоберта (композитора, якого любив з ранньо-
го дитинства), ніби помножуючи-»нарощуючи» інструменталізм 

603 Ля-мінор вважається тональністю смерті і тому використовується віденськими 
класиками дуже рідко, але під час написання даної сонати обставини життя композитора 
були не найкращими.
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сонатного тематизму. Повільні частини сонат Моцарта часто отри-
мують сонатну форму (з 19 його сонат це зустрічається у 8). Подібне 
«тяжіння до сонатності» можна, мабуть, пояснити її здатністю до 
втілення театралізовано- контрастних зіставлень тем, інтенсивного 
їх розвитку, а також чітко організованої структури.

В третіх частинах – менуетах – наочним, явним є жанрове на-
чало. Наприклад, в менуеті з Віденської сонатини до мажор Мо-
царт синтезує танцювальний рух з прозорою фактурою «камерно- 
оркестрового» звучання, «зустрічним» горизонтальним голосове-
дінням (що може сприйматися зримо- «театрально», якби танцюючі 
пари сходяться і розходяться). Музична тканина деяких жанрових 
частин моцартівських сонат зберігає властивості барокової музики, 
де, як і в барокових текстах, легко визначається набір інструмен-
тальних кліше, що походять з артикуляційної специфіки і техніки 
звуковидобування інструментів оркестру («золотий хід» валторн, 
сопілка- флейта).

В фіналах моцартівських сонат часто виявляються «чоловічі» об-
рази, які певним чином втілюють характеристики оперних героїв- 
чоловіків («аристократ-граф» / «слуга», за М. Гарєєвою), в інтона-
ційному комплексі яких присутні манірно- етикетні баси, галантні 
поклони, а також наказові інтонації у вигляді сигналів рогу і пунк-
тирних ритмів, як у фіналі сонати № 9 (К 311) – «аристократ»; або 
швидкі темпи, стакатні штрихи-»підстрибування», невеликі за обся-
гом мелодійні фрази, побудовані за типом репетицій-»скоромовок», 
як тема рондо в Сонаті № 18 (К 570). Фінальне ж рондо Сонати № 8 
наповнене сум’яттям, психологізоване.

Сонати класицизму ще не вважалися концертним жанром, нале-
жали до сфери домашнього або навчального музикування (Моцарт 
частіше грав у відкритих концертах улюблені ним варіації і фанта-
зії), хоча за художньою цінністю є блискучими взірцями фортепі-
анної літератури. До речі, Моцарт нерідко називав свої сонати важ-
кими, але головні труднощі бачив не в техніці гри, а в її виразовості 
(і сьогодні ми знаємо, як непросто їх виконувати). Так, пронизлива 
піднесеність характеризує Сонату № 8 a-moll (K 310), навіяну хво-
робою і смертю коханої матері, а Соната с-moll (KV 475) провіщає 
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«Патетичну сонату» Бетховена. Натомість Соната а-dur (KV 331) – 
«земний» контраст, де показані варіації (на «легку» французьку пі-
сеньку) і класицистський «шлягер» Rondo alla turca 604.

Таким чином, тематизм фортепіанних сонат Моцарта є багатоеле-
ментним, видозмінним, але впізнаваним і наближується до характе-
ристик оперних персонажів, точніше – їх думок, почуттів і емоцій, 
в інструментальній сонаті це втілюється за допомогою відповідних 
інтонаційних комплексів різного масштабу, які беруть участь у фор-
муванні інтонаційного ядра всієї сонати в цілому. У фортепіанно-
му просторі сонат присутні практично всі архетипи оперних персон 
Моцарта, що взаємодіють за допомогою інтонаційних і динамічних 
контрастів, а також чисто інструментальні фактурно- образні кліше. 
Образ «персонажу» сонати може бути втілений цілісно, в розгорну-
тій музичній структурі або у взаємодії з іншими «персонажами» –  
в «дуетах» (розбіжності, згоди, типових любовних дуетах), цілих 
«театральних сценах» тощо.

Свого завершено- концептуального значення інструменталь-
на соната набуває у творчості Л. Бетховена. Фортепіанна музика 
Бетховена містить текстологічні узагальнення майстрів (пере-
дусім, німецьких) попередніх епох: авторськи перетворює лінію 
поліфонічної лірики Й.С. Баха, ораторіальної героїки Г. Генделя  
і Х. Глюка, тематизм загальних форм руху Й. Гайдна і мелодізова-
ний лірико- драматичний тематизм В. Моцарта. Бетховенський 
стиль насичували й масові пісенно- хорові, гімнічні та ораторіально- 
симфонічні жанри доби французької революції. Одночасно, ком-
позитор відмовляється від «об’єктивної стилістики» клавірної со-
нати, насичуючи цей жанр авторською риторикою фортепіанної 
мови (орнаментально- фігураційні структури, фанфарно- маршові  
і хоральні теми, найзворушливіша інструментальна лірика справж-
ньої, гранично контрастної «сонатно- побічної сфери»). С. Фейн-
берг 605 вказує на відчутні відмінності Бетховена від попередників  

604 Назва походить на самому ділі від «яничарської педалі», якими деякі фортепіано 
у Відні того часу оснащувалися спеціально – для створення ефектів «яничарських» (ту-
рецьких) барабанів і дзвіночків.

605 Який протягом усього життя неодноразово виконував усі 32 сонати Бетховена.
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і сучасників вже в ранніх його сонатах: «потужне розширення 
меж піанізму», коли «легкий, відточений характер моцартівського 
і гайднівського викладу змінюється іншими рисами: стрімкістю, 
бурхливістю, трагічною напругою» [815, с.  28], що уособлюється 
як в фортепіанно- мовній системі, так і у виконавській фортепіан-
ній манері. Вже перші три сонати Бетховена демонструють по-
дібну новаційність саме в зв’язку зі зрушеннями в фортепіанно- 
інструментальному викладі: в фактурі, в гармонічних і композицій-
них засобах, зі зведенням класичних прийомів сонатності на нову 
для музично- інструментальної «системи», більш високу ступінь 
«творчої активності», що проявляється на рівні музично- речовому 
(мовно- звуковому) та ідеаційно- смисловому (сягає концептуально-
го статусу інструментального, позаверабального втілення). Цікаво, 
що при цьому, на думку Фейнберга, виникає «протиріччя»: стиль 
фортепіанних сонат Бетховена спрямований не на чисто фортепіан-
ну звучність як таку (нейтральну за природою, на вказівку багатьох 
відомих піаністів, не наділену такими індивідуально- тембральними 
характеристиками, як духові або смичкові), а на узагальнено- 
симфонізовану властивість піанізму (додатково- надлишково уні-
версалізує можливості інструменту та сонатності): «пронизуючи 
симфонізмом свої фортепіанні сонати 606, (Бетховен) шукає звучань, 
здатних в натяку створити відгомін, відлуння оркестрових темб-
рів. Бетховен гранично розширює звуковий спектр. Він не тільки 
розсуває межу фортепіанних можливостей, він переступає межі  
піанізму… І кожна нова соната вносить нові елементи, ще подовжує 
перелік засобів піаністичної виразовості. Цю майже нескінченну 
різноманітність не можна пояснювати лише тим, що контрастність 
образності вимагає конгеніальної контрастності засобів музично-
го втілення. Сутність проблеми правильно розкриється для нас, 
якщо ми відчуємо, що бетховенський піанізм одночасно розвива-
ється в двох полярних напрямках. Що стиль тридцяти двох сонат 

606 Якщо Моцарт мав виражений театральний тип мислення, то Бетховен (першим 
в історії) – симфонічний, що, звичайно, позначається на їх інструментальному стилі  
в цілому.
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заснований на контрастному поєднанні фортепіанних прийо-

мів з симфонічними тенденціями (курсив мій – А.Ч.)» [815, с. 32]. 
Для нашої концепції системи музично- інструментального мисте-
цтва це має принципове значення: не тільки оркестрова цілісність,  
а й окремий (комплементарний) інструмент (за фрактальним прин-
ципом) стає здатним бути носієм якості «самозростаючого Логосу» 
системи (універсальних та специфічних мовних засобів, ідейно- 
концептуальних засад, виконавського тонусу) у взаємовпливових, 
взаємонавчальних відносинах та у буквальній музично- ансамблевій 
цілісності вибудування- розгортання музичної ідеї (зокрема,  
сонатної).

В основі сонатного мислення Бетховена лежать прийоми і за-
соби контрасту, які утворюють багаторівневу систему способів 

фортепіанного викладу з двома вказаними Фейнбергом основни-
ми стилістичними полюсами – «чистої» фортепіанності (піанізму) 
і оркестральності – з нарощуванням напруги між ними. Ця тен-
денція спрямовується у різних сферах мислення: метроритміч-
ній – від індивідуально- ритмічної свободи до оркестральної ме-
тричности 607; тембрально- фактурній, – від масивного, громіздкого 
акордового викладу (як втілення компактно- оркестрової фактури) 
до однолінійно- мелодійних або фігураційних періодів 608, з неми-
нучим темброво- уявним забарвленням фортепіанного звучання як 
інструментальної виразності окремих інструментів 609; образній –  

607 Характерно, що через короткий час інструментальний стиль обернеться також  
і до ритмічної свободи, у тому числі, в оркестровій музиці, що першим дотепно підмі-
тив Ф. Ліст, змінивши парадигму оркестрового диригування на користь звільнення від 
математичної жорсткості регулярної акцентності і скутості схеми у роботі над тво-
рами Вагнера, власним та інших – цього вимагав новий чуттєво- інтерпретативний  
і грандіозно- концертний стиль романтизму.

608 Нагадаємо, останні закладені ще у загальних формах руху Д. Скарлатті, Й. Гайдна, 
В. Моцарта; мелодійність же Бетховена і тембральність фортепіанного викладу є його 
індивідуальною стильовою рисою.

609 А це вже надзвичайне якісне «збільшення» (новий щабель) у порівнянні з іншоін-
струментальними фактурними кліше бароко і класицизму.
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від ліричних настроїв 610 до об’єктивно- епічних узагальнень (за ра-
хунок симфонічного розвитку- перетворення); системно- стильовій, 
концептуальній – від віртуозності, через «архаїзацію» останніх со-
нат, до пророчих прозрінь у передвісті романтичного піанізму (Шо-
пен, Шуман, Ліст, Брамс та ін.).

Вказана Фейнбергом контрастність бетховенського стилю 
проявляється на усіх рівнях композиції, образності музично- 
інструментального стилю, і саме в «великий сонаті для молоточ-
кового фортепіано» метод контрасту сягає свого кульмінаційного 
розвитку у цілому й у сфері музично- мовної (інструментальної) 
системи. Фейнберг визначає три таких рівні контрастності в піаніс-
тичному стилі Бетховена: чотиримірність функціонування творчої 
образності: глибина (фактура динаміка, артикуляція), горизонталь 
(розвиток, поєднання, протиставлення), вертикаль (усі доступні ре-
гістри інструмента, що наочно виражається у «розхоженні» рук на 
клавіатурі, загострюючи конфліктне протиставлення) і четвертий 
вимір – історичний час (синтезування «усього» – прийомів, досяг-
нень і знахідок попередників і передбачення творчих – мовних та 
ідеаційних – надбань майбутніх поколінь); синтезування старого 
і нового – «в напруженому і своєрідному розвитку»; контрастну 
противагу епізодів свідомо імпровізаційного характеру і тривалих 
фрагментів форми з «наполегливим логічним розвитком» (як, на-
приклад, у Сонаті ор. 106), а також протиставлення «граничної про-
стоти, лапідарності теми – і глибокої послідовності, складності, на-
пруженості її розвитку і розробки»; передмонотематичний принцип 

610 За твердженням Ю. Кремльова, в симфоніях Бетховена вміщується менше «без-
посередньої лірики» як «літопису духовного життя Бетховена», ніж в його фортепіанних 
сонатах, які, однак, не стають «інтимним щоденником», а підіймаються до висот «найви-
щих філософських етики та естетики», де «замкнуте стає грандіозно об’ємним, особисте 
виростає до соціального, втілюючи трепетом ліричних ємоцій відгомони громадських 
бурь» [419, с. 4], що й дозволяє соната наблизитись до бетховенського симфонізму, на-
бувши виключної художньої і системної музично- інструментальної цінності. Вважається 
також, що звернення до сонати у Бетховена випереджало розвиток жанру симфонії, що 
дозволяло вмістити «симфонічну лабораторію» у фортепіанно- інструментальну «обо-
лонку»; дійсно більшість бетховенських сонат були створені до 1806 року, а «Аппассіо-
ната» – точка золотого перетину сонатної творчості – пишеться під час створення лише 
третьої («Героїчної») симфонії і набуває подібних програмних тенденцій інструметалізму.
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вибудування мелосу з «елементарного звукового зерна – до склад-
ного, плодоносного формоутворення до кінця розвиненої рослини», 
що надає риси монотематизму у передвісті майбутніх романтичних 
(інструментальних, передусім) концепцій; контрастне «збільшен-
ня», коли розпочаті ще в сонатних сюїтах протиставлення окремих 
частин Бетховена розгортає до зіставлення великих музичних по-
лотен або, навпаки, до «вклинювання» гранично коротких частин 
(тобто один вагомий контраст, покладений в основу всієї сонати, 
може стимулювати і невелику, двочастинну побудову, як, напри-
клад, в останній з сонат Бетховена, op. 111 [815, с. 30–31]. Всі вка-
зані принципи (або, навіть, системи) контрастування 611 отримують 
свій мовний «еквівалент» – в нових, несподіваних способах форте-
піанного викладу, в розвитку різних форм, у своєрідній фортепіан-
ній фактурі та звуковеденні, раптових або поступових (відомі бет-
ховенські невідступні крещендо) змінах темпу і динаміки, в чітких 
sforzando (що  підкреслюють моменти переломів і протиставлень),  
в широкому використанні- поєднанні ораторіально- наративних 
(гімнічні, хоральні, октавно- монодійні і квазі- туттійні структури  
з характеристиками оркестральної єдності, повноти, вертикалізаці-
єю і щільністю фактури, просторовістю), дієво- моторних (різнома-
нітність загальних форм руху; метро- ритмічні і фактурні згущення  
і розрядки; швидкість, віртуозність, гострі протиставлення як осво-
єння драматичної опозиції, конфліктності; автономія структурних 
закономірностей як специфічної композиційної «сюжетності»; 
властивості прелюдійності, маршовості, скерцозністі, баладності; 
рівноправність вертикально- горизонтальних показників фактури) 
та індивідуалізовано- мелодійних (сольна вокально- голосова при-
рода; відокремлення артикуляції та прийоми одночасної дискрет-
ності/континуальності елементів теми як показників мелодійной 
експресії; властивості аріозності, пісенності, романсовості, речи-
тативності, декламаційності; актуалізація фактурної горизонталі) 

611 Важливо, щоб виконавець підпорядковував дрібні протиставлення контрастуван-
ню великих масштабів за законом великої форми, лінії розвитку, широкого дихання.
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логіко- семантичних музично- тематичних фігур 612 [855, с.  94], які 
підкреслюють неослабну значущість виконавського підходу (поруч 
з композиторським).

Усе це дало можливість остаточно сформулювати поняття со-

натності (явище почало своє формування у барокову епоху, з тран-
сформації барокових форм-жанрів і специфічно інструментального 
мислення, ствердження мовно- інструментальних прийомів) – як 
естетичного та музично- композиційного феномену, як стильової 
ідеї, як гіпероніму та гіпоніму щодо поняття сонати, як «рухлива 
семантична умова формування музичної композиції будь-якої жан-
рової презумпції» [855, с. 33], важливішого показника принципів дії 
музичного інструменталізму, носія системи семантичних правил  
і кодів чистої («абсолютної») музики. Таким чином, сонатність на-
буває статусу «первинного принципу музичного смислотворення», 
народженого всередині системи музично- інструментального мис-
тецтва (також за участю загально- музичних і позамузичних чин-
ників) – на основі напрацьованих музично- інструментальних мож-
ливостей, знахідок і форм барокової епохи та у створенні багато-
рівневої системи способів інструментального викладу. Так сонатна 
інструментальна семантика виділяється як «пріоритетна сфера ком-
позиторських жанрово- стильових пошуків, пов’язана з розвитком, 
поглибленням і диференціацією текстологічної сфери музичного 
мистецтва, перш за все, тієї, яка обумовлена образами руху і рухо-
вої активності життєвих явищ і знаходить свої специфічні прийоми 
виразності в сфері інструментальної музики» [855, с.  37]. Вказані 
мовно- текстологічні підстави підтверджують статус системного 
буття музично- інструментального мистецтва, в якому соната ви-
конала системотворну функцію й багато в чому спрямувала вектор 
саморозвитку системи.

В творчості Бетховена «симфонізована» соната виконувала пев-
ну посередницьку функцію між камерними та великими симфоніч-

612  Класифікація ораторіально- наративних, дієво- моторних та мелодійних принци-
пів буття європейської академічної музики здійснена у роботі О. Самойленко, співвід-
носні з виведеними дослідницею трьома граничними смисловими началами культури – 
пам’яттю, грою, любов’ю [695].
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ними задумами 613. В системі музично- інструментального мистецтва 
величезну семантичну і мовну системотворчу роль відіграє «вели-
ка» симфонія. У цілому ж в музиці встановлення загальних жан-
рових правил і нормативів, як основи формування музичної мови, 
масштабні жанри (і, відповідно, великі соціально- філософські теми) 
двічі набували ключового значення в європейській професіональ-
ній музиці: це оперно- ораторіальні форми – в епоху бароко (поруч 
зі становленням найважливіших камерно- концертних інструмен-
тальних жанрів – сюїти, концерту, сонати) та інструментально- 
оркестрові (симфонія) – в період класицизму. Але коріння симфонії 
сходять також у барокові часи 614. У XVI столітті слово «симфонія» 
(«symphonia») зустрічалося в назвах збірок церковної католицької 
або світської багатоголосої музики: мотетів (після 1538), мадри-
галів (1585), вокально- інструментальних композицій, як «Sacrae 
symphoniae» («Священні симфонії») Дж. Габріелі (1597, 1615) сим-
фонії» («Sinfonie musicali»). У 1610 році в Італії з’являються унікаль-
ні (чисто інструментальні) «Музичні симфонії» («Sinfonie musicali») 
для восьми голосів Лодовіко Гроссі да Віадана (бл. 1560–1627), кож-
на з 18 симфоній Віадани названа на честь одного з італійських міст 
(«La Romana» – «Римська», «La Napolitana» – «Неаполітанська», 
«La Venetiana» – «Венеціанська» і т. д.). Втім, ще у Давньому Римі 
(багатому на інструменти і знаменитому своїми «оркестрами») 
симфоніями стали називати інструментальні ансамблі та оркестри.  
У середньовіччі – світську інструментальну музику, музику взагалі, 
деякі інструменти (колісну ліру). На початку ХVІІ століття словом 
«симфонія» (sinfonia) позначали інструментальні поліфонічні п’єси, 
а також багатоголосні (у тому числі, акордові) вступи/ інтермедії во-
кальних та інструментальних творів, зокрема, вступи (увертюри) до 
сюїт, кантат, ораторій і опер. В музиці Адріано Банкьері (1568–1634) 

613 Про що свідчать і тематичні самоцитуваннясамозапозичення (наприклад, сонати 
№ 23 «Апасіоната» і № 21 «Аврора» – 5-та і 6-та симфонії відповідно).

614 До першої половини XVIII століття слово «симфонія» було багатозначним і за-
стосовувалося не тільки в різних значеннях, але і в різних контекстах. Етимологія тер-
міну «симфонія» сходить до Давньої Греції і у перекладі з грецької мови «симфонія» 
(«συμφωνία») означає «згода», «співзвуччя»; застосовувалося для іменування милозвуч-
них інтервалів (кварти, квінти, октави), а також ансамблево- хорового співу в унісон.
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і Саломона Россі (бл. 1570 – бл. 1630), слово «симфонія» стало оз-
начати спільне звучання інструментів без голосів. Серед поширю-
ваних оперних «симфоній» розрізнялися два типи: з двох розділів 
(повільно- урочистий і фугіраційно- швидкий) – венеціанський 615  
і з трьох розділів (швидко – повільно – швидко) – неаполітанський 616. 
Тричастинний тип введений в 1681 А. Скарлатті (який, втім, засто-
совував і більш вільні комбінації частин оперної симфонії). До кін-
ця століття композитори, наприклад Джузеппе Тореллі (1658–709), 
створювали музику для струнного оркестру і basso continuo в трьох 
частинах, з послідовністю темпів «швидко – повільно – швидко» – 
подібні твори частіше називалися «концертами», але вони мало чим 
відрізнялися від творів під назвою «симфонія»: так, в фіналах ком-
позицій обох назв використовувалися танцювальні теми; різниця 
стосувалася в основному структури першої частини циклу (в сим-
фоніях вона була простішою – як правило, бінарна двочастинна 
форма барокової увертюри, сонати і сюїти АА ВВ). В першій поло-
вині XVIII століття виникла нова форма функціонування вступних 
симфоній до опер – вони стали виконуватися як концертні, поза 
сценічної дії [555] – шляхи такої симфонії і оперної увертюри розі-
йшлися, що зумовило виникнення на початку 1730-х років 617 нової 
моделі симфонії з характерними жанровими ознаками і умовами  
виконання – «концертної симфонії» («sinfonia da concerto»). «Кон-
цертна симфонія» наслідувала від оперної увертюри тричастинну 
структуру, зіставлення частин за принципом контрасту, переважно 
гомофонну фактуру, характер тематизму (фанфарність в перших 
частинах і танцювальність – в заключних; за В. Конен [401], мело-
дика опери з її яскравою, театральної образністю). Але «концерт-
ні симфонії» мали принципово іншу концепцію – вони мислилися 
і створювалися як самостійні (інструментальні) твори з власним 
функціональним, незалежним від опери, концертним призначен-

615 Віртуозно- фігуративний розділ якого засвідчував інструментальну природу 
(що  хронологічно і відповідає бароковій автономізації музичного інструменталізму та 
створенню оперного жанру).

616 Який перетворився на увертюру.
617 Найраніші взірці створені представниками мангеймської та італійської шкіл і не-

рідко називалися також концертами, концертино, кончертоне, концертними дуетами.



455

Розділ 3. 

Академічне музично-інструментальне мистецтво в системі музичної творчості нового часу

ням. Італійська і мангеймська «sinfonia da concerto» об’єднали в собі 
характерні риси не тільки «оперної симфонії», але і жанрів інстру-

ментальної музики першої половини XVIII століття, зокрема, со-

нати. При створенні перших «концертних симфоній» композитори 
орієнтувалися на особливості різних барокових форм: старовинної 
сонатної форми (диференціація тематизму на головний і другоряд-
ний, а також дотримання певних канонів тонально- гармонічної ло-
гіки); sonata da camera, в якій простежується зв’язок з танцюваль-
ної сюїтою (композиція у цілому; жига як жанровий прообраз фі-
налу «концертної симфонії»), можливо, і sonata da chiesa; історично 
більш пізньої моделі сонати першої чверті XVIII століття (тричас-
тинна композиція, гомофонна фактура); тріо-сонати (тричастинний 
цикл «швидко- повільно-швидко», який завершувався менуетом, 
рідше жигою; типова фактура з двома верхніми голосами, які вико-
нують мелодійну функцію); concerto grosso (група соло – концерту-
ючі –протиставляється tutti); інструментального концерту (з трьох, 
рідше двох, контрастних за темпом частин; інструментальний склад 
оркестру – струнні у супроводі cembalo). Тобто, «концертна сим-
фонія» зазнала впливу цілого спектру жанрів, що існували в му-
зичній практиці кінця XVII – першої чверті XVIII століть. У числі 
авторів «концертної симфонії» – Й. Крістіан Бах, К. Діттерсдорф,  
Дж. Б. Саммартіні, А. Бріоскі, Ф. Галімберті, Дж, Лампуньяні,  
Й. Гайдн, В.А. Моцарт 618. Склад таких симфоній гнучкий: 2 скрип-
ки й basso; скрипки, альт і basso; для чотирьох інструментів (тоб-
то, тріо-принцип); струнна група і клавесин, додаються й духові – 
валторни, труби, пізніше гобої або флейти. Розширення складу ор-
кестру в симфоніях було безпосередньо пов’язане з практикою гри 
«colla parte» (італ. «з партією»), поширеною у XVIII столітті. Відпо-
відно до неї наявні партії могли дублюватися додатковими інстру-
ментами з метою посилення та ущільнення звучання. При цьому 
група струнних інструментів в симфонії завжди залишалася осно-
вою оркестру, на що вказував у своєму трактаті К. Джервазоні [127]. 
У тричастинній композиції «концертної симфонії» проявилася  

618 Найбільш відома його концертна симфонія для скрипки і альта з оркестром  
Es-dur K 364.
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тенденція до створення більш насиченої оркестрової тканини  
в крайніх частинах і більш прозорої в середній. Контраст дося-
гався за рахунок посилення звучання основної – струнної – групи  
оркестру (у Гайдна і Моцарта це багато в чому зберігається).

Вплив концертної симфонії простежується в творчості Й. Гайдна 
–»творця європейського симфонізму» [372, с. 210] та «батька сим-
фонії» [554, с.  23] (хоча це так буквально). Процес кристалізації 
чотиричастиного циклу у творчості Й. Гайдна відбувався посту-
пово. У ранній творчості (1759–1766) він періодично звертався до 
тричастинної моделі італійської «sinfonia da concerto», за принци-
пом «швидко – повільно – швидко» (такі 13 зі 108 створених ним 
симфоній), переважно в мажорних тональностях (мінорною є лише 
одна Симфонія – №  26 «Lamentatione»). Композитором відтворю-
ються типові для концертної симфонії варіанти тональних співвід-
ношень частин циклу: T – D – T, T – S – T, T – t – T. У першій, швид-
кій частини (найчастіше це Allegro) сонатна форма має вже цілком 
сформований вигляд. Однак відповідно до італійської традиції  
Й. Гайдн розділяє її на дві частини, відзначаючи закінчення кожної  
з них знаком повторення. У порівнянні з «sinfonia da concerto» те-
матизм симфоній Й. Гайдна відрізняється чіткою структурованістю 
і більшою широтою дихання (тобто, дещо індивідуалізується, але не 
виходить за рамки інструментальної природи побудови на основі 
загальних форм руху). Разом з тим, деякі його елементи виклика-
ють явні асоціації з тематизмом концертних симфоній 619 – в Allegro  
Й. Гайдн так само часто використовується фігураційно- пасажна 
техніка; нерідкими є стверджувальні фанфарні мотиви (як в першій 
частині симфонії № 104); тематизм є так само винахідливим і бага-
тим на фантазію. У творчості раннього Гайдна є також особливий 
тип симфонії – з характерним включенням соло-інструментів про-
тягом однієї (частіше – повільної) або всіх частин (симфонії №№ 6, 
7, 8, 72, 31, 36, 13, 24, частково – в №№ 30, 41, 51). Звичайно, це на-
гадує інструментальний сольний концерт або подвійний концерт, 
concerto grosso. А. Демідова називає їх «симфоніями з концерту-

619 Сам Гайдн їх так не класифікував і не називав.
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ючими інструментами» [253]. Адже жанр симфонії в 50–60-ті роки 
XVIII століття тільки формувався, встановлення жанрового кано-
ну зі своїми особливостями і закономірностями і розквіт симфоній 
зазвичай відносять вже до 70–90-х років; і Гайдн виявився одним  
з тих композиторів, у творчості яких жанр концертної симфонії 
знайшов свою класичну форму. Симфонія ж «з концертуючими 
інструментами» є результатом тої свободі трактування жанру, яка 
була можлива і природна в умовах, коли жанрові канони ще не ос-
таточно оформились. Симфонії Гайдна з концертуючими інстру-
ментами яскраво демонструють ранньокласичний етап в розвитку 
оркестру і симфонічного жанру, коли склад оркестру ще був досить 
мобільний, а жанрові рамки симфонії не усталилися і не «відсікли» 
її від інших споріднених жанрів. Тому даний тип симфоній по-різ-
ному класифікується сьогодні музикознавцями 620 – одні стверджу-
ють, що це концертний жанр (через соло) [964], інші – як тип твору, 
що примикає «до чисто симфонічних форм, де колективне начало 
найчастіше домінувало над особистісним» [369, с.  323], треті – як 
поєднання обох властивостей [642]. Але справа в тому, що даний 
жанр виявляв різноманітність проявів, симфонічні властивості кон-
трастних партій, елементи розвитковості, сольні каденції і віртуоз-
ність (обов’язкова в інструментальному жанрі в цілому, і присутня 
у класичних симфоніях), і все ж – це не концерти у їх буквально-
му розумінні. Тож ми, вслід за Л. Кирилліною, схильні відносити 
їх до початкових симфонічних форм, тим більш, що у цьому жанрі 
«працювали» Гайдн і Моцарт 621, у яких врони три-чотири- частинні, 
спираються на сонатність, мають досить міцні тематичні зв’язки 
всередині циклу, головне ж – функція оркестру виходить за рамки 

620 Брук і Грибенські розглядають симфонію кончертанте як концертний жанр. Вка-
зуючи на різні склади і тенденцію до збільшення числа соло інструментів – від двох до 
семи і навіть дев’яти, дослідники приходять до висновку про те, що жанр наближається 
за своїм виглядом ні до симфонії, а до концерту: «Концертна симфонія ставить на перше 
місце сольну групу, відводячи їй більшу частину тематичного матеріалу і розширюючи 
каденції, в той же час доручаючи оркестру в першу чергу акомпанує функцію, за винятком 
початкового викладу <…> Концертна симфонія за своєю якістю має схожість з легкими 
класичними жанрами, такими як серенада або дивертисмент» [7].

621 Останньою написаної симфонією кончертанте вважається подвійний концерт 
Брамса ор. 102.
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акомпанементу, беручи активну участь у викладі тим і тематичному 
розвитку (в концертній симфонії Моцарта Es-dur, оркестр не просто 
грає з солюючими партіями на рівних, але знаходить навіть більш 
вагоме значення в порівнянні з ними [575]).

При аналізі оркестрового письма ранньокласичних симфоній 
Гайдна слід враховувати і нечисленний склад інструментів, і роз-
ташування музикантів, і способи тогочасного диригування («кон-
цермейстерський»), і тип професіоналізму його учасників, і «не-
стрибковий характер» переходу від барокового до ранньокласич-
ного оркестрового письма. На тлі інструментально- артистичного 
плюралізму («мультиінструменталізму») бароко з відсутністю за-
даної тембральності особливо важливою вбачається затверджена 
вже в ранній симфонічній творчості Гайдна відмітна риса нового 
оркестрового мислення – обов’язковість конкретного оркестрового 
рішення в ролі субстанціональної властивості класичної музичної 
композиції, що виражалось в партитурній нотації, в прийомах ін-
струментовки, в тембровій архітектоніці форми. Та обставина, що  
в 60–70-ті роки XVIII століття інструментовка поступово набуває 
нового статусу, з «мобільного» стаючи «стабільним» елементом 
композиції, важливою і константною складовою музичного твору, 
знаходить відображення і в точній фіксації в партитурі, що з часом 
стає обов’язковим (і відрізняє класицистський етап від барокового). 
Композитори все більше уваги приділяють письмовим ремаркам,  
а виконавці, в свою чергу, слідують цим вказівкам, намагаючись 
втілити максимально точно задум композитора. За зовнішніми пе-
ретвореннями нотації інструментів в партитурі стоять суттєві змі-
ни в їх трактуванні. Зміна статусу інструментовки була пов’язана  
і з тенденцією до стабілізації оркестрового складу (як «універсаль-
ного інструмента») точності втілення композиторського задуму. 
Наприкінці XVIII і в XIX столітті симфонічний оркестр набув ста-
тусу «універсального інструмента». У цьому сенсі ранньокласичний 
оркестр стає необхідною проміжною ланкою між різноманітністю- 
нестабільністю оркестрових складів бароко і сталим (парним, зав-
дяки духовим) складом класицизму (він ще не абсолютно стандарт-
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ний, але впевнено усталюється) 622. Склад оркестру залежав також 
від наявних умов – кількості й якості інструментів, майстерності 
виконавців (наприклад, відсутність у естергазівському оркестрі 
кларнету, але наявність 4 валторн). На оркестрове письмо впливала 
й конструкція інструментів. Так, мідні (зокрема, валторна) ще обме-
жені натуральним звукорядом (що не завадило і Бетховену доручи-
ти натуральним валторнам чудову до-мажорну тему у другій части-
ні 5 симфонії, яка складається тільки з тих тонів, які вони можуть 
взяти). Мідним зазвичай доручалися педальні оркестрові функції. 
Однак майстерність виконавців давала можливість Гайдну, як виня-
ток, писати для валторн також і соло. В класичному оркестрі виклю-
чається функція basso сontinuo і прийом гри colla parte, поширена 
в епоху бароко, але у ранніх симфоніях Гайдна була група сontinuo 
(віолончель, фагот і контрабас), а ось відмова від клавесина (і прак-
тики генерал-басу) – нова риса ранніх партитур Гайдна, де функція 
гармонії переходить до інструментів оркестру з точно фіксованими 
партіями, зокрема – до духових; показовою є і зміна трактування фа-
гота з тенденцією відходу від функцї col basso на користь самостій-
ності партії (що сприяло формуванню оркестрової групи дерев’яних 
духових). Не менш важливим є формування оркестрової педалі (від 
витриманої до ритмізованої), через нерухомість якої з’явилася нова 
функція динамічного контрасту до руху всередині самої тканини, як 
більш багатовимірної та колористичні можливості (через реєстрове 
розташування педалі в цілісній тканині оркестру). Завдяки вказа-
ним прийомам змінюється ставлення до музичного часу, кий стає 
більш динамічним завдяки більшій кількості «подій» в оркестровій 
тканині («збільшені» тембрально і регістрово, гомофонні лінії тут 
діють вже системно- ієрархічно), а також через зв’язок інструмен-
товки і форми – ще один важливий аспект оркестрового письма  
в ранніх симфоніях Гайдна (наприклад, більша щільність фактурних 
змін – проти досить статичних у бароко). Таким чином, оркестро-
ве письмо раннього Гайдна, пов’язане з бароковим і, в той же час,  

622 Група інструментів – спадкоємців контінуо, – не виписувалася в партитурі і грали 
по нижньому рядку струнних.
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виявляє нові риси. Ранні симфонії Гайдна, поряд з симфоніями ман-
геймських майстрів, стали важливою ланкою в процесі формування 
стилістичних засад зрілого симфонізму віденської класичної школи.

В цілому у симфонічній творчості протягом тривалого творчого 
шляху Гайдна відтворюється загальний шлях симфонії від ранньо-

класичних взірців (з  використанням жанрових і мовних особли-
востей побутової і камерної музики – серенади, дивертисменту, 
квартету) до класицистських («Паризькі», «Лондонські» симфо-
нії), в яких утвердилися класичні закономірності жанру: цикліч-
на структура (сонатне Allegro, повільна частина, менует, швидкий 
фінал), характерні типи тематизму і прийоми розвитку (спиран-
ня на загальні форми руху, варіативна розробковість, тональний 
план, оркестрові функції, тенденція до самостійності партій і т. д.).  
Лише 1770-ті роки у Гайдна з’являються симфонії, що виражають 
глибокий світ образів і почуттів («Траурна», «Прощальна», деякі 
інші). «Прощальна симфонія» своїм патетично- збудженим харак-
тером різко виділяється серед всіх інших творів Гайдна, написаних  
в ці ж роки і посідає особливе місце в його творчості: п’ятичастинна 
структура (зі  спеціальною програмно- театралізованою метою ос-
танньої, несподівано повільної частини, що і виправдовує назву пер-
ший випадок закінчення симфонічного циклу частиною (Adagio); 
єдність циклу (тематичні зв’язки між частинами, спільні характер 
і настрій музики в першій і четвертій частинах; експресивно дра-
матична, патетична перша частина (синкопований рух акордів су-
проводу, друга низька ступінь в мінорі, інтонаційна будова теми по 
акордових звуках – що далі, у Моцарта і Бетховена, стане звичною 
рисою; секундакорд другого ступеня 623); рідкісний для XVIII сто-
ліття тональний план експозиції першої частини (ПП 624 звучить  
в a-moll – однойменному мажорній паралелі, ЗП в cis-moll, що ство-
рює терцовий ланцюг мінорних тональностей по звуках fis-moll-ного  

623 Та сама гармонічна послідовність використовується П. Чайковським для створен-
ня трагічного характеру.

624 Заснована на тому ж тематичному матеріалі, що і головна партія, що для Гайдна не 
є рідкістю.
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тризвуку – основний тональності симфонії 625); нова пісенна тема  
в розробці, що створює ліричний контраст, компенсуючи відсут-
ність контрасту в експозиції і репризі. Але найвищими досягнен-
нями гайднівського симфонізму вважаються 12 «Лондонських» 
симфоній (усі мажорні, за винятком однієї, до-мінорної, №  95 –  
з фіналом у C-dur), саме вони демонструють впізнаваний, не схо-
жий на сучасників, новий тип симфонії – з опорою на народно- 
жанровий тематизм 626 (що  у XVIII столітті було незвичайним для 
великих інструментальних жанрів і надавало звучанню свіжості  
й оригінальності; включені до складного процесу симфонічного роз-
витку, вони виявляють нові образні, динамічні можливості); загаль-
ним життєрадісним тонусом 627; як правило, невеликими повільни-
ми вступами урочисто- зосередженого або лірично- споглядального 
характеру, що різко контрастують з подальшим алегро, одночасно 
готуючи його 628; ідеально врівноваженими, логічно вибудованими 
формами частин симфонічного циклу (сонатна, варіаційна, рондо 
та ін.) – з елементами імпровізації, тональних відхилень і метрич-
них несподіванок 629, які через подібну подієвість утримують слу-
хацький інтерес; з класичним складом оркестру, що включає всі 
групи інструментів (струнні, дерев’яні та мідні духові, ударні) та  

625 Тут явно простежується передбачення романтичного прийому барвистих терцо-
вих зіставлень мінорних або мажорних тональностей.

626 Навіть часто – зі справжніми австрійськими, німецькими чеськими, угорськими, 
сербськими мелодіями.

627 Гайдну і взагалі не були властиві героїко- трагедійні образи, але у створенні «Лон-
донських симфоній» він, скоріше за усе, враховував умови їх виконання – незнайома ау-
диторія (строкато- демократична – після камерно- домашньої публіки родини Естергазі) 
вимагала «завоювання» через нескладну образність, красиву ліричну (але «не затягнуту) 
мелодику з «родзинками» в повільних частинах.

628 Подібно до початкових Grave у французьких оперних увертюрах (Люллі, Рамо),  
а також до вступів в деяких Concerti grоssi і в англійських клавірних або оркестрових 
сюїтах Й.С. Баха. Тематично гайднівські вступи зазвичай не пов’язані з наступним алегро, 
крім симфонії Es-dur № 103, «з тремоло литавр» (де тема вступу з’являється в коді першої 
частини і в іншому образі в розробці) та D-dur № 101, «Годинник» (де тема вступу «про-
ростає» у ГП першої частини).

629 Як і в клавірних сонатах. Улюблені гайднівські «несподіванки» (музичні «розігра-
ші») допомагали сприйняттю найсерйознішого жанру інструментальної музики – симфо-
нії, через предметність асоціацій, що втілювалося в слухацьких «програмах» («Ведмідь», 
«Курка», «Годинник», «Полювання», «Шкільний вчитель» і т. п.).
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стабілізацією смичкового «квартету». Формуючи вказані типо-
ві закономірності жанру симфонії, Гайдн розкриває багатство 
можливостей їх прояву у втіленні узагальненої та індивідуально- 
композиторської «картини світу», де різноманітні життєві прояви, 
відчуття, роздуми (від серйозно- драматичних, лірико- філософських 
до дотепно- гумористичних, святково- танцювальних) складаються  
у рівноважну систему ідеаційних та мовно- матеріальних засад, на-
мічаючи різні шляхи еволюції симфонії в XIX–XX ст.

Пізні симфонії Гайдна написані тоді, коли вже існували всі сим-
фонії Моцарта і коли молодий Бетховен опрацьовував принципи 
свого симфонічного мислення в фортепіанних сонатах і камерних 
ансамблях, наближаючись до створення першої симфонії. Тричас-
тинна структура «концертної симфонії» отримала свій відбиток  
і в творчості В. Моцарта, вона зустрічається не менш часто, ніж 
чотиричастинна. Але (як  і у Гайдна) розглядати їх в рамках чисто 
концертного жанру неможливо – симфонії кончертанте і концерти 
для декількох інструментів обох віденських класиків тяжіють або до 
паритетного співвідношення оркестрового і сольного звучання, або 
навіть до домінування оркестрового начала. І в цьому сенсі вони, 
на відміну від мангеймсько- паризьких творів, є більш «симфоніч-
ними». Звичайно, Моцарт успадковує традиції оркестрового листи 
попередників (див. вище), «отримавши» від Гайдна і мангеймської 
школи диференційовані темброві групи і провідну роль смичкової 
групи. Оркестровий стиль симфоній Моцарта відбиває двоїсте по-
ходження жанру, який увібрав стильові риси камерно- ансамблевих  
і театрально- сценічних творів, від сoncerto grosso, оркестрової сю-
їти – до оперної увертюри. Зрозумілим є і вплив опери на оркес-
тровий стиль Моцарта – оперного реформатора з театральним 
типом мислення (ця  проблема досить повно розкрита в моногра-
фії В. Конен «Театр і симфонія» [401]). Якщо порівнювати оперний  
і концертний склади Моцарта, то більшим розмаїттям відрізняється 
перший 630. Не зважаючи на необхідність врахування стан виконав-

630 У тому числі, використанням «неоркестрових» інструментів: мандоліни –  
в «Дон- Жуані» (для жанрово- ситуаційної та портретної характеристик), дзвіночки –  
в «Чарівній флейті», флейту- пікколо і тромбони – в «Ідоменеї», трикутник, великий бара-
бан і тарілки – в «Викраденні з Сералю».
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ських умов конкретного оркестру у ті часи, в симфоніях Моцарта ми 
практично не відчуваємо такої проблеми – настільки драматургічно 
виправданою і органічною є їх оркестровка 631. Характерно, що при 
зовнішньому розмежування оркестру на групи близьких за тембром 
інструментів, між останніми складаються і більш диференційовані 
внутрішні відносини, продиктовані поетикою лірико- драматичного 
симфонізму («темброва драматургія», за Л. Мазелем), яку доповнює 
концертно- ігрова логіка (виникають смислові узгодження інстру-
ментів в інтонаційно- тематичному розвитку – діалогічні зіставлення 
і антифони, скерцозність, переклички, «дуети», яскравий контраст  
і навіть протистояння). Геній Моцарта у створенні індивідуального 
стилю проявляється в трактуванні інструментальних груп через їх 
природну семантику (наприклад, для тематизму Es-dur-ної симфонії 
гобої були замінені кларнетами – для більш тонкої диференціації 
дерев’яних) та через жанрові особливості теми (пісенно- аріозний 
тематизм доручається струнним; теми пасторальні, танцюваль-
ні або хоральні підкреслюються дерев’яними духовими; фанфарні 
інтонації – мідним і литаврам). Універсальні співочо- фігураційні 
смичкові все ж є незамінними (принаймні, для того часу) у втіленні 
різноманітних відтінків ліричної експресії, і на них спирається Мо-
царт у своїх т. з. «співаючих алегро» [2, с.  127], так само органіч-
но, довіряючи їм контраст пісенно- танцювальних ГП та ліричних 
ПП. Причому тоді переважаючий кантиленний мелос підпорядко-
вує собі все оркестрове багатоголосся. Блисчкуче «вписуються»  
в симфонічну гомофонію підголоски (перша частина 40-ї симфонії), 
а також повноцінні імітаційні епізоди (як в розробці фіналу 40-ї, або 
подвійна фуга фіналу 41-ї симфоній). Духові ж (навіть більш техніч-
ні дерев’яні) повноцінною групою стануть вже у Бетховена, хоча  
в останніх моцартівських симфоніях (1786 року) вже проявляють 
певну семантику: самостійний мелодійний контрапункт (ГП  пер-
шої частини, тема другої частини 40-ї симфонії; ЗП першої части-
ни 41-ї); фігураційний супровід тем (друга частина 40-ї симфонії); 

631 Про загальний високий рівень професійної майстерності Моцарта говорить і той 
факт, що найвідоміші три останні симфонії створені композитором протягом трьох міся-
ців – з червня по серпень 1788 року.
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підкреслена виразність мелодизованої педалі на «tenuto» (ГП пер-
шої частини 40-ї симфонії); фрази з вираженим танцювально-  
ритмічним характером. Зростає значущість духових в розвиваючих 
розділах і в зонах мотивної розробки (розробка першої частини 
41-ї симфонії), в перевикладенні основних тем в репризі і коді. Мід-
ні посилюють вплив кульмінаційних tutti, підкреслюють фанфарні 
абодраматичні інтонації, загострюють образну антитезу; в фіналі 
41-ї симфонії багаторазове вторгнення мідних утворює необхід-
не «зіткнення, що проводить до конфлікту між героїчно і чуттєво- 
інтимно сторонами фіналу» [2, с. 157]. Три останніх симфонії Мо-
царта вміщують ознаки, які є передвісниками майбутньої симфоніч-
ної мови: 39-та симфонія (яку називають моцартівською Heroica)  
з контрастом напруженості і поетичної лірики, «карнавальним» 
співставленням духових інструментів і гармонічних модуляцій, 
масштабним збільшенням другої частини до сонатного алегро; пев-
ним чином романтизована ГП 40-ї симфонії і т. д. В фіналі 41-ї сим-
фонії («Юпітер»), усі теми якого виростають з фанфарної інтонації, 
об’єднуються не тільки гомофонний і поліфонічний принципи, рів-
нозначно активними виступають всі партії оркестру, а й втілюється 
(інструментально- симфонічними засобами) цілісний динамічний 
світ людини, яка безпосередньо переживає, відкриває в собі і лірич-
ний бік, і справжню силу духу. Кожна з останніх симфоній Моцарта 
– цілий космос (ніби охоплений кожного разу з нового ракурсу), од-
ночасно співзвучний своїй епосі і спрямований до майбутнього, що 
виражається інструментально- оркестровою мовою, тобто містить 
усію вертикаль симфонізму – від минулого, сьогодення до переду-
мов подальшої еволюції оркестрових стилів.

Симфонічні і сонатні відкриття Гайдна і Моцарта у поєднанні 
принципів та засобів оперної драматургії й інструментальних форм 
бароко, сприяючи поглибленню контрастів і укрупненню загального 
плану симфонії, диктуючи нову методику циклізації й внутрішнього 
зв’язку та справді філософського узагальнення, запроторили шлях 
до величних симфонічних трагедій і драм Бетховена. Це стало мож-
ливим в результаті системної взаємодії вказаних явищ, прийомів  
і засобів їх глибокого узагальнення. Подібна оперній драматизація 
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симфонії, здійснена в творчості Моцарта, у Бетховена проростає 
в масштабний драматичний інструментальний жанр високої музи-
ки. Чисто інструментальними засобами досягається вторгнення до 
таких сфер духовних, філософських, психологічних інтересів, які 
попередники і сучасники Бетховена тільки спорушували. Гранична 
лінія між ними (симфонією XVIII століття, передусім) обумовле-
на галузями ідейно- тематичного змісту, характером і масштабами 
музичної образності, монументальністю форм, зухвалістю задумів  
і творчих концепцій. музично- мовними засобами. Так, Бетховен 
широко і незалежно- вільно розсуває межі своїх симфоній; парти-
тури «Героїчної» та 9-ої симфоній співвідносні – за розмірами (як і 
драматургічною глибиною втілень) – оперним текстам, а тривалість 
їх написання сягала Героїчної – півтора роки, П’ятої – три, Дев’ятої 
– майже десяти років. І хоча Перша симфонія багато в чому спи-
рається на класицистьскі принципи (ідеї і подання матеріалу), вже 
в ній проступають деякі риси нового бетховенського стилю (заго-
стрена конфліктність партій, міцні крещендо, визволення в кульмі-
націях, досить активна розробковість). Друга симфонія (1802, бага-
то років є обов’язковим твором на конкурсах диригентів) з розгор-
нутим, філософськи й драматично насиченим, повільно- величним 
вступом, впевнено- мужнім настроєм, динамікою поступально роз-
гортаємої енергії стає на крок ближче до наступних тріумфально- 
героїчних, з неодмінним глибоко- натхненним інтимно- ліричним 
«оборотним боком медалі», полотен. По-справжньму новий щабель 
масштабного мислення відбувся у Третій симфонії, яку надихнули 
відомі глобальні соціально- культурні події і відповідні непрості 
духовні пошуки епохи і особистості. Це вже справжній Бетховен – 
недосяжний, неосяжний, універсально- глобалізований і неповтор-
ний, з величною амплітудою страждань, дії і катартичних виходів, 
глибиною узагальнень та музично- інструментальних втілень дра-
матичних пристрастей історичної епохи, її глобальних потрясінь 
і перемог. Тут, в Третій симфонії була остаточно набута героїко- 
епічна лінія – долання заради Краси, адже тільки у подієвості її по-
шуку й здобуття впізнається Герой, і не якийсь міфічний, а реаль-
ний, з живими ваганнями, сумнівами, прагненням свободи, любові  



466

Черноіваненко А. Д.
Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології

й радості, але усвідомлюючий право на них. Усе це закарбовано  
й на мовно- текстологічному й формотворному рівнях: багато-
темність сонатного алегро, мотивна розробковість відразу в екс-
позиції, справжня арена дійства 632 в значно збільшеній розробці  
з абсолютно новою (строгий, «поза часом», хорал в гранично відда-
леному мінорі) темою; різко дисонантний – накладення домінанти  
і тоніки – початок репризного розділу у сольної валторни; сильно 
розгорнута кода, подібна, скоріше до другої розробки. І це нововве-
дення тільки по першій частині. Не менш несподіваними є наступні 
частини. Третя – похоронний марш, епічно- величний і теж героїч-
ний, з контрастно- світлим тріо і масштабною, з новими варіантами 
теми аж до фугато, репризою. Події активно відбуваються там, де 
вони взагалі не очікуються за традиціями. Третя частина циклу – 
кипуче скерцо (замість менуету), контрастна образність якого ви-
являє тематичну спорідненість з попередніми темами – закличні ін-
тонації мажорного тризвуку (як ГП першої частини і в тріо другої). 
Фінал симфонії – справжній тріумф вселенського масштабу, побудо-
ваний на «збільшених» загальних формах руху (масивні пасажі і по-
тужні акорди тутті; тема, викладена унісоном піццікато, варійована 
поліфонічно і ритмічно, а інша – співучо- танцювальна (контрданс), 
у дерев’яних, підлягає надзвичайному розвитку і зіставляється  
з першою та з новою – у подвійному контрапункті; гранично швид-
ка стверджувальна «кода Радісті». Майже антична епічність Третьої 
симфонії трансформується у несподівано лаконічну, але напружено- 
динамічну у стрімкому розвитку «героїчну ідею» П’ятої і далі –  
з гіпермасштабним розмахом і силою втілюється в Дев’ятій симфо-
нії (тобто ця «гіпертекстова» тематика жодного разу не повторює 
грані свого розкриття)

Звичайно, масштаб Бетховена не може обмежуватися вказаним 
боком буття. Четверта симфонія присвячується поетичним його 
сторінкам – юної енергії, Радості – у вічному русі духу та музично- 
інструментальних мовних засобів. Абсолютно нетрадиційна Шоста 
(«Пасторальна») симфонія – у шести частинах розгортає цілісну 

632 «Музичний Аустерліц», «місцезнаходження генія» – «імператора і армії» в одній 
особі, за Р. Ролланом.
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картину контрастних проявів природної/людської стихії, яка пе-
редбачає романтичні «природні» одкровення Берліоза, Шумана, 
Мендельсона, Ліста та інших. Узагальнено танцювальні образи 
Сьомої симфонії втілюють різноманітність людського життя, ла-
конічні змінювані ритмічні фігури дозволяють «без суєти» відчути 
чудодійну красу миті та її розгортання/згортання (друга частина), 
а блискучість танцю демонструє вогненний темперамент як обо-
ротний бік споглядальності- роздуму. Поруч з «великими мазка-
ми» Сьомої Восьма симфонія – контрастно- камерна й витончена.  
І наразі у Дев’ятій симфонії Бетховена вже абсолютно самодостат-
ній і самонарощуваний інструменталізм «переростає сам себе», за-
лучаючи до симфонічного звучання хор, тромбони, усіма засобами 
демоструючи грандіозність музики у цілому, стверджуючи симфо-
нію у якості символу «специфічної галузі музично- філософського 
людинознавства» [251, с. 35], найрідкісніший в історії музики зсув 
щодо якої у «психології музичної творчості в аспекті втілення і 
сприйняття» [51, с. 239] відбувся у ХVIII столітті, а в творчості Бет-
ховена цей процес остаточно «вінчається твердженням образу різ-
нобічно діяльної, тверезо мислячої і цілком земної людини…  В ім’я 
сфери «людського» ХVIII століття вибудовує і відточує грандіозний 
будинок сонатно- циклічних жанрів, де багатопланово і на різних 
рівнях (від інтонаційної лексики до жанрової семантики) відтворю-
ються реалії зовнішнього світу і таємниці «людської Психеї», події  
і цілі людські долі. Але всі вони виявляються «гуманізованими» 
перш за все тому, що постають в перспективі, в якій вони пережи-
ваються людиною (художником, його «героєм» і слухачем). Звідси 
настільки несхожі загальна емоційна тональність і авторська ін-
тонація в симфоніях Моцарта і Бетховена, Брамса і Чайковського, 
Малера і Скрябіна, Хіндеміта і Шостаковича, Шнітке і Лютослав-
ського. Таким чином, приватне, будучи самим «людським» в систе-
мі класичних сонатно- циклічних жанрів, стверджується як основа 
семантичного висловлювання. І саме світ особистості, яка відкри-
та зовнішньому світу і спирається у своєму світосприйнятті на за-
гальні гуманістичні цінності, досліджує симфонія та інші родові 
сонатно- циклічні жанри… головний філософсько- дослідницький  
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інструментарій, яким є симфонічний метод» [51, с. 239]. Така роз-
лога цитата з роботи Г. Демешко наводиться нами задля підтвер-
дження антропологічної, ідеаційно- матеріальної природи музич-
ного інструменталізму, що дозволило йому стати живою, складно- 
організованою, самонавчальною, замкнено- відкритою системою, 
здатною транслювати у специфічних мовних формах узагальнено- 
позачасові смисли.

Симфонізм Бетховена відкрив нові горизонти романтичній сим-
фонії, і у ХІХ столітті симфонія, на визначення П. Беккера [69], посі-
ла те місце, яке колись належало месам, «страстям», пасіонам – ве-
ликим духовним жанрам, народженим у музичному професіоналізмі 
церкві. Насичаючи ідеальну уяву новими соціально- масштабними 
чуттями і індивідуалізованими людськими переживаннями, сим-
фонія стала дієвим «способом узагальнення за допомогою засобів 
інструментальнрої музики», адресованим людству [69, с. 25]. Бетхо-
венська симфонія стала найважливішою художньо- звучною інстру-
ментальною формою, яка взагалі «допускала утворення такої єдно-
сті (сприймаючої аудиторії)» [там само].

Не вдаючись до багатоскладових аналітичних дискусій щодо 
походження та взаємовідносин сюїти і сонати бароко [96; 97 та ін.], 
симфонії зазначимо, що в сама кристалізація цих чисто інструмен-
тальних жанрів великої форми (сюди ж примикає й оркестрова сим-
фонія) стала можливою завдяки аналізованим вище структурно- 
смисловим знахідкам інструментального тексту в «збільшенні» як 
їх формотворних, так і ідейно- концептуальних завдань і протікала 
паралельно до оперних творчих пошуків, простуючи до співвідно-
сних художньої цінності, мовно- текстологічної складності й доско-
налості, системної цілісності й специфічності вираження. Ми згодні 
з І. Сусидко, яка стверджує, що «арія стала імпульсом, який призвів, 
в кінцевому рахунку, до появи барокової концертної форми», котра 
вже в класичну епоху «лягла в основу сонатної форми з подвійною 
експозицією і надала сонатним allegri належного розмаху» [779, 
с. 145], але наші попередні роздуми та аналізи доводять, що (не при-
нижуючи вказаного аріозного впливу) автономізований музичний 
інструменталізм бароко активно опрацьовував, шукав, експеримен-
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тував «всередині» плинного процесу створення системи музично- 
інструментального мистецтва. Більш того, блискуче мистецтво 
белькантового співу у своєму становленні «поруч» з інструмента-
ми оперного оркестру, черпали віртуозно- імпровізаційні (іманент-
но притаманні інструменталізму) засади у виконавській практиці 
колег- інструменталістів.

Таким чином, композиторсько- виконавські практики бароково-
го інструменталізму, опинившись в епіцентрі ствердження нової го-
мофонної парадигми, не тільки виявляють остаточну автономізацію 
інструментального мистецтва, але й (поруч з оперним) стимулюють 
і уособлюють відповідні мисленнєві моделі. Інструментальна речо-
вість багатоголосних інструментів (лютні, органу, клавіру) в умовах 
монотембровості – просторова наочність; моторна віртуозність; 
необхідність винайдення артикуляційно- динамічного, або висотно- 
регістрового рельєфу, тембрового співставлення у органа, як май-
бутніх діалогічних принципів концертності і сонатно- симфонічного 
мислення; перетворення деяких голосів на акорди – специфічно 
виявляє нову антропоцентричну гомофонну парадигму, органічно 
накладаючи її на попередні поліфонічні моделі.

Методика навчання композиційно- композиторської майстерно-
сті на клавішних інструментах (partimenti, соntinuo) уособлювали 
подальшу незалежність від слова, винахід безпосередньо на просто-
рі клавіатури різноманітних інструментальних форм фігуративного 
руху та мелодики; справляли потужний вплив на виконавське мис-
тецтво музикантів, формуючи таким чином новий вектор виконав-
ського і композиторського мислення – музично- інструментального, 
а також детермінуючи вплив вказаних інструментальних характе-
ристик на формування загальної композиторської і виконавської 
культур найближчих трьох століть.

Багато з чинників формування нової нормативності доби баро-

ко так чи інакше були пов’язані з композиторсько- виконавськими 

практиками гри-творення на музичних інструментах.

Ключова для бароко емансипація емоційно- чуттєвих виразо-
вих засобів специфічно відтворюється: в тих моторно- віртуозних 
властивостях, які могли дозволити собі постійно вдосконалювані 
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інструменти – в мистецтві інструментальної орнаментики, димі-
нуювання, варіювання, у створюванні інструментальних фактурних 
(в  поліфонній і новій, гомофонній парадигмах, зокрема у фігура-
ційному письмі) і композиційних та жанрових (синкопи, контрасти  
і повторювання; фуга, фантазія, токата, прелюдія, пасакалія, чако-
на, танцювальні і програмні мініатюри та ін.) формул. Різноманіт-
на у фактурно- артикуляційному плані інструментальна моторика 
концентрувала у автономізованому інструменталізмі енергійно- 
позитивну експресію чисто інструментальної природи (нагадаємо, 
кастрати у вузько- віртуозній техніці використовували інструмен-
тальний принцип). Інструменти тут опиняються в якості перспек-
тивної лабораторії на рівних з вокальними проявами. Що ж до ра-
ціонального впорядкування, об’єктивації (зокрема, класицистської) 
образної сфери – інструменти, озброєні (апробованими і перспек-
тивними) специфічними мовно- фактурними засобам, від часів ба-
роко стають незамінними провідниками ідей епохи у їх звучному 
оформленні.

Розквіт самостійних інструментальних жанрів і формування 
смислових структур музично- інструментального тексту дозволя-
ють розглядати інструменталізм як особливий тип мислення, який 
істотно відрізняється від вокально- хорового письма попереднього 
історичного етапу. Серед нових мислительних парадигм «інстру-
ментальної доби» – явища віртуозності та імпровізаційності, різ-
ного роду фігураційна техніка, органічне поєднання імітаційно- 
поліфонічних та варіативних структур, віртуозне розцвічування 
найпростіших мелодійних оборотів або навіть одного звуку, фор-
мування спільного (через специфічне) інструментально- фактурного 
поля з асиміляцією відшліфованих музичною практикою виконав-
ських знахідок (фактурних кліше) – тобто способи всебічної демон-
страції художніх і технічних можливостей інструменту у виявленні 
музично- смислових інтенцій.

Не випадково в цей час формуються і досягають розквіту такі чи-
сто інструментальні жанри, як фантазія, токата, капричіо, концерт, 
більш за інші схильних до віртуозної імпровізації. Остання прояв-
ляється також в практиці різних розшифровок цифрованого баса, 
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практик partimenti, basso continuo, в можливості виконавського ва-
ріювання повторів da capo, і в досить вільному відношенні до тем-
пу. Але найважливішим наслідком «звільнення» музики від тексту 
стали формування смислових структур музично- інструментального 
тексту, поступове створення іманентно- музичної логіки форми.  
І якщо в епоху Відродження остаточно викристалізувався специ-
фічно вокальний тексто- музичний принцип форми (що  намітився  
в середньовіччі), то саме в музиці бароко вперше був знайдений 
важливий (на  кілька попередніх століть) інструментальний прин-
цип – опора на тему як музичний персонаж, як інструментальний 

аналог словесного тексту з власними принципами виразовості, 

власними мовними прийомами, зокрема, повторюваністю теми, що, 
з одного боку, закріплює її в свідомості слухача, а з іншого (завдя-
ки можливої варіативності) вносить в неї нові відтінки- смисли, які 
сприяють розгортанню музичного «сюжету» (афекту, ідеї). Важли-
вими досягненнями бароко також є усвідомлення основних контра-
стів (віртуозної імпровізації та імітаційності як втілення ідеї проти-
ставлення «хаосу і порядку» – токати; дводольності/тридольності, 
часто з посиленням їх темпоритмічним швидко/повільно – канцо-
ни, капричіо), які будуть характерними для барокових форм вищого 
порядку (контрастно- складових і циклічних), та певна схильність до 
тональної єдності форми (поки ще не як відчуття ладу), у внутріш-
ніх каденціях вже немає того розмаїття змінних підвалин, яке було  
в XV–XVI століттях – переважають тоніка і домінанта (зрідка зу-
стрічаються каденції на III ступені).

Музичне мислення бароко, попри ствердження гомофонної пара-
дигми (зафіксованої в перших великих гомофонних жанрах – оперн, 
сонаті, концерті, сюїті – що визначили своє панівне становище в єв-
ропейській музиці на кілька століть вперед) багато в чому зберігало 
поліфонічний характер. Тому і багато принципів барокового струк-
туро-, формо- і смислотворення склалися спочатку в рамках полі-
фонічних інструментальних жанрів (в яких і сформувалося розумін-
ня теми як основи музичної композиції), передусім – у фузі.

І хоча епоха бароко виявляла ще низку прикордонних станів му-
зики у цілому (не остаточно подолавши межі свого прикладного –  
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в максимально широкому сенсі – статусу), вона вже виробила і про-
демонструвала всі необхідні позиції, які дозволили б сприймати її як 
самодостатню (це стало явним трохи згодом – саме після активного 
пошуку «власної самототожності і самодостатності і далі – симфо-
нічності 633» [308, с. 325]), з її безперервним розвитком інтонаційної 
ідеї (що в інструментальному звучанні стає більш наочним як чисто 
музичне, поза вербального нашарування).

В епоху бароко запозичення вокального та іншоінструменталь-
ного матеріалу мали універсальне значення, оскільки відобража-
ли генетичний зв’язок виконавської практики, теоретичної думки 
(в тому числі, пошуків шляхів винаходу нових інструментів на ос-
нові вже існуючих) і практики музичного творення. За допомогою 
перевикладення (ще  не перекладення) запозиченого тематичного 
матеріалу (транскрипції, обробки, аранжування, а також варіації або 
фантазії) складався репертуар усіх інструментальних шкіл (у ХХ сто-
літті така практика була інтуїтивно відтворена у розвитку молодого 
виконавства на модернізованих народних інструментах). Спільне 
інструментально- репертуарне поле того часу з асиміляцією відшлі-
фованих музичною практикою виконавських знахідок (фактурних 
кліше) в музично- інструментальних текстах практично усіх інстру-
ментальних культур утворили загальну властивість полівалентно-
сті. Але цей процес відпочатку був одночасно неминуче пов’язаним 
з адаптацією «чужого» музичного матеріалу до акустичних, тех-
нічних, фактурних (конструктивно- органологічних), аплікатурно- 
позиційних, ладово- інтонаційних, виразово- експресивних (вико-
навських) можливостей конкретних інструменті, спонукаючи до 

633 Продовжуючи розміркування над явищем симфонізму у цілому, К. Зенкін фіксує 
у барочній музиці виражену (цілісну) стильову якість. На його думку, чергування «окре-
мих моментів» несимфонічної барокової форми, з одного боку, демонструє відсутність 
«безперервності музичної свідомості», але з іншого – «може і з’явитися особливим спо-
собом бачення (курсів мій – А.Ч.) на тлі принципово знайденої безперервності – скажі-
мо, в картинно- епічному симфонізмі Римського- Корсакова і Сметани, в сонатних формах 
Брукнера, Прокоф’єва або в багаточастинних циклах (на зразок «Крейслеріани» Шумана, 
Прелюдій ор. 28 Шопена і Чотирнадцятої симфонії Шостаковича)… з ще більшою очевид-
ністю, ніж навіть до музики бароко, це докладається до новітніх композиціяй авангарду 
і поставангарду… Бароко і авангард симетрично обрамляють епоху симфонізму: музика 
бароко ще не стала в повній мірі самодостатньою, музика авангарду намагається відторг-
нути або відторгає зазначену самодостатність» [308, с. 326–327].
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розвитку виконавських та органологічних властивостей інструмен-
талізму та принципів організації інструментального тексту. При-
родна барокова «темброва варіативність a priori» виступає знако-
вим творчим пошуком, який «не припиняється зі створенням нот-
ного тексту, а передається як естафета виконавцю» [345, с. 123–124],  
активізуючи, у свою чергу, мобільність інших компонентів музич-
ного змісту – орнаментальних, фактурних, артикуляційних, ди-
намічних тощо. Інструментальна музика бароко формується, та-
ким чином, з одного боку – «крізь призму численних перетворень  
і сталих модифікацій типологічних жанрових (крім бассо- остинато, 
утворюються фуга, сюїта, початкова сонатність та ін.) моделей,  
з іншого – акустичних, технічних, темброво- реєстрових (органо-
логічних) можливостей інструментів (фактурних інструменталь-
них моделей), функціонуючи за принципом «жанр в жанрі», «текст  
у тексті» (І. Алексеєва).

Бароковий (клавірний, органний, скрипковий) текст вже вводить 
музичний інструменталізм до такого системного статусу, фіксуючи 
«немиттєвий інсайт» епохального мистецтва. В цю історичну епоху 
склалася парадигма музики Нового часу: музика як думка і мова, як 
афект, як філософія, етика і естетика. Відбулося становлення най-
важливіших інструментальних жанрів: інструментального концер-
ту, сонати (поруч з вокально- інструментальними – оперою, канта-
тою, ораторією).

XVIII століття принесло багато нового в музичну творчість, при-
чому перша половина представляла як би єдиний етап поступаль-
ного руху, а друга – вже наступний, класицистський. Європейська 
музична культура другої половини XVIII століття була надзвичай-
но плідною: інтенсивно формуються і розвиваються класичні жан-
ри інструментальної музики – сольний інструментальний концерт 
(який еволюціонував від староконцертних форм бароко до високих 
взірців зрілого класицизму), соната, прогресує оркестрове музи-
кування, складається сонатно- симфонічний цикл. Найважливішу 
роль в становленні музичного класицизму зіграли оркестрові до-
сягнення композиторів мангеймської школи, а основними віхами 
еволюції класичного стилю до кінця ХVIII століття стали ранні  
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і «Лондонські» симфонії Й. Гайдна, симфонії В. А. Моцарта, що 
стали необхідним кроком до всеохоплюючого симфонізму Л. Бет-
ховена – специфічної музично- інструментальної форми і типу мис-
лення, які уособлювали мистецтво розуміння й відчуття людини, 
про людину і про «все, що її стосується». Інструментально- циклічні 
форми бароко- класицизму стверджують інше, ієрархічне уявлен-
ня про цілісність. Змістовний «центр ваги» поліфонічного циклу –  
фуга – синонім утверждающегося раціонально- аналітичного,  
хоча ще й не цілком індивідуалізованого мислення: сонатно- 
симфонічного циклу – його «головна частина»: сонатное алегро. 
Вперше уособлюючи емансиповані особистісне свідомість і ви-
значаючи семантику даного жанру- циклу, ця частина робить його  
в буквальному сенсі сонатно- симфонічним. Більш того – зумовлює 
всю подальшу логіку багатопланових циклічних зв’язків. Усе відтво-
рюється за допомогою і на основі утворення інструментально- 

музичної мови як, яка дозволяє власними специфічними засобами 
і прийомами втілювати різноманітні смисли – від побутових, ха-
рактерних, жанрово обумовлених до індивідуально- психологічних, 
глибоко інтимних або глобалізовано- вселенських, складних філо-
софських концепцій.

3.2. Деякі пролонгації у саморозвитку системи  
музично- інструментального мистецтва

Аналіз окремих характерних рис функціонування системи 
музично- інструментального мистецтва після його «вибуху» в ав-
тономізованій якості дозволяє виявляти утворення концепції «аб-
солютної музики» як одного з наслідків автономізації музично- 
інструментального мистецтва і затвердження тези про те, що власне 
інструментальна культура є музикою як такою. Це стає підставою 
для виокремлення понятійно- категоріального поля терміну «абсо-
лютна музика» у розвитку академічного музичного інструмента-
лізму, його роль в історії та теорії музики, та виявлення значення 
у затвердженні на теоретичному і практичному рівнях уявлення 
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про інструментальну парадигму музики. Треба вказати, що клю-
човою ідеєю «абсолютної музики» виступила ідея безпосередності 
вираження Абсолюту, поза вербальної або іншої позамузичної під-
тримки, як мистецтво звуків у буквальному сенсі цього слова, що 
пов’язане з природою й можливостями автономізованого музично-
го інструменталізму. Із цим виходом нового музичного феномена на 
власне естетичну сутність (позначену пізніше Вагнером) і пов’язана 
поява в німецькій естетичній науці терміну «абсолютна музика». 
Філософська ідея абсолюту в інструментальній музиці стверджува-
лась у теоретичних судженнях (і композиторській творчості) роман-
тиків (Ф. Ліст, Ш. Гуно, Г. Ларош та ін.), милування яких свободою 
й незалежністю музичного інструменталізму цілком відбивало нові 
ідеали епохи (що не завадило Лісту, наприклад, стати фундатором 
нової романтичної програмності як логічного наступного витку  
функціонування інструментальної системи після «абсолютності».

Концепція «абсолютної музики» теоретично відокремлює «чи-
сту» музику від програмної, однак нерідко визначити границі між 
абсолютною й програмною музикою представляється досить склад-
ним (достатньо згадати відомий вислів П. Чайковського). Не дивля-
чись на справедливу критику позицій концепції «абсолютна музи-
ка», вона виконала свою позитивну роль щодо подальшого розвит-
ку системи музично- інструментального мистецтва, стверджуючи 
наростаючу впливовість інструментального компоненту музики. 
На користь інструментально- музичної парадигми виступає освітня 
система музики (від прадавніх часів до сьогодення), яка має на ува-
зі спирання на навички інструментальної гри, інструментального  
інтонування, інструментальний репертуар.

Сила «абсолютної музики» така, що «музика залишається само-
достатньою й без усякого слова», – затверджує В. Холопова [846, 
с. 192], використовуючи німецький термін ХІХ століття, не сприй-
нятий у вітчизняному музикознавстві (слов’янська музична думка 
віддавала перевагу вираженню «чиста, безпрограмна інструмен-
тальна музика»). Однак саме поняття «абсолютної музики» сво-
го часу підняло симфонію бетховенського типу на вищий щабель 
музичної й художньої ієрархії, затвердивши тезу про те, що власне  
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інструментальна культура є музикою як такою (нагадаємо, що 
диференціація вже автономної якості музики на вокальну й інстру-
ментальну відбивається в народній термінології як опозиція «музи-
ка – спів»: «музикою» у народі називають інструментальне музи-
кування [532, с. 92]). Але, за твердженням В. Холопової, парадигма 
абсолютної музики «продовжує діяти й понині» [846, с. 29], а «здане 
до архіву» поняття, на думку Т. Чередниченко, «не скасовує про-
блеми збігу конкретної музичної творчості із сутнісною повнотою 
можливостей мистецтва звуків» [5, с. 13]. Неактуальність даної про-
блеми в сьогоднішній культурній ситуації «рівнозначна її актуаль-
ності – як історичної «крапки відліку» для розуміння сучасності»  
[там само]. Саме тому виникає необхідність поняттєво- змістовного, 
естетико- історичного, музикознавчого аналізу поняття «абсолютна 
музика», виявлення його значення в розвитку академічної інстру-
ментальної музичної культури й розуміння місця цієї останньої  
в культурі й мистецтві.

Обґрунтування й визнання автономності «чистої», «абсо-
лютної» – інструментальної музики формувалося теоретиками 
мистецтва від ХVIII століття, чому передував досить довгий пе-
ріод становлення незалежного статусу музики як самостійного  
мистецтва – у її різних видових категоріях. Власне дослідження  
суті – дефініція – поняття «музика» залишається відкритим про-
цесом у роботі теоретиків різних гуманітарних сфер – музикознав-
ства, філософії, естетики, культурології, соціології й навіть медици-
ни – і сьогодні. Так, В. Холопова присвятила такому дослідженню 
більш 25 років [846]. Варто відзначити й активізацію дисертаційних 
досліджень питання в області філософських наук в останні десяти-
ліття, що виступає цілком аргументованим як з урахуванням анти-
чної «генетики» ставлення до музики, так і через висоту, значущість 
і складності музичних ідей. Останні сьогодні очевидно виявляють 
споріднення концептуальності філософського мислення.

Відомо, що у своїй філософській системі Гегель розглядає по-
слідовний процес розвитку різних щаблів людської свідомості: від 
нижчої форми (безпосереднього почуттєвого сприйняття) – до 
вищої (абсолютного, або чистого, знання), де зовнішні предмети 
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повністю переборені й дух мислить тільки власну сутність. Абсо-
лютний дух, у свою чергу, проходить три щаблі розвитку – мисте-
цтво, релігію й філософію. При цьому «мистецтво, за Гегелем, – це 
безпосередня форма знання абсолютної ідеї (курсив наш – А. Ч.)»  
[439, с. 56], релігія – своїм джерелом одкровення має Бога, філосо-
фія – це вищий щабель розвитку абсолютного духу, «повне розкрит-
тя істини, що втримується в мистецтві й релігії. У філософії ідея 
пізнає саму себе, вона піднімається до свого «чистого принципу», 
з’єднує кінець абсолютної ідеї з її початком» [там само]. Якщо, за 
Гегелем, філософія – це світ, «схоплений думкою», а сам світ є абсо-
лютною ідеєю, то відбувається «бажана завершеність» розвитку аб-
солютної ідеї [193, с. 394]. Однак, за слушною вказівкою В. Холопо-
вої, вже після смерті великого філософа музика підніметься до обох 
більш високих (ніж мистецтво) гегелівських щаблів Абсолютного 
духу: її роль у суспільстві й свідомості почнуть порівнювати з релі-
гією й філософією (що спостерігалося вже в Давній Греції, але інак-
ше – музика вважалася не тільки й не стільки мистецтвом, скільки 
наукою, засобом виховання, терапії й керування, тобто виходила за 
рамки мистецтва [410]). Власне, музикознавці кінця ХХ – початку  
ХХІ століть оголосять концептуалізм не просто своїм предметом, 
але ідейною основою музики [791, с. 28–30]. Більше того, доведені 
до досконалості протягом ХVII – ХХ століть «емоційні можливості  
й найвищий логічний взаємозв’язок усіх елементів музики» (В. 
Холопова) дозволили цьому виду мистецтва передавати своєю 
«безсловесною мовою» навіть те, «що неможливо було висловити  
у вигляді філософських ідей» [846, с. 23]. Очевидним провідником  
і основоположником цього концептуально- філософсько-музичного 
шляху – шляху чистого безпрограмного, невербального інстру-
менталізму – став Бетховен, що породило бетховеноцентризм по-
дальшої музичної думки» [846, с.  98]. Тим часом, емансипація му-
зики фактично відбулася в епоху Й.С. Баха, і «не стала тут поміт-
ною, оскільки Бах оточував її «завісою словесних емблем»» [там 
само]. Однак твердження «нового мистецтва звуків у точному змі-
сті слова» (Г. Берліоз) було б неможливим без триваючої протягом  
усієї творчості віденського класицизму канонізації музичної мови, 
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жанрів, форм, інструментального складу симфонічного оркестру 
й струнного квартету, мажоро- мінорної системи, індивідуальності 
й неповторності музичного твору, композитора й виконавця, сво-
боди (музики й музиканта) від ритуально- обрядової залежності. 
Власне «апріорно евристичний» характер музичного бароко, що 
характеризується, насамперед, «виникненням опери, становленням 
інструментального концерту, появою концертних залів, внесенням 
нечуваної сили афектів енергією, що ніколи не існувала раніше, мо-
торного руху» привів до історично нового поняття «музика». Пере-
раховані найбільші відкриття мистецтва у великій мері сформува-
лися в інструментальній («абсолютній») музиці (включаючи вплив 
розвиненого музичного інструменталізму на оперу). Це нове понят-
тя музики від епохи бароко стає виразником нового шляху музики.

В епоху романтизму «музичне» осмислюється як повноправна 
філософська категорія; музика синонімізується зі справжньою ху-
дожністю, стає еталоном домірності й спряженості форм, гармо-
нійної цілісності й завершеності художніх створінь (Лосєв у різних 
своїх роботах, неодноразово й послідовно, проводить думку про му-
зику як найкращу з моделей діалектичного становлення). Саме у цю 
епоху стверджується поняття «абсолютної музики». Слід зазначити, 
що на формування світу ідей про музику в культурі XIX ст. істотний 
вплив виявили філософські ідеї Ф. Шеллінга, у яких музика усвідом-
люється як ритм прототипів природи й власне універсуму, а також 
А. Шопенгауера, який усьому світу давав міфологічне тлумачення, 
інтерпретуючи його як музичний твір, а музику – як засіб збагнення 
цього світу, що має можливість у загальних формах виразити те, що 
інші форми духу виражають як частини [931]. Зазначені філософські 
парадигми яскравіше всього виявилися в інструментальних фор-
мах абсолютної, «чистої» музики. Схожі позиції виявляв і Ф. Ніц-
ше: «Найбільш зрозумілим у мові є не слово, а тон, сила, модуляція, 
темп… – коротше, музика за словом… наразі все те, що не може бути 
написане» [595, с. 751].

Філософська думка ХХ століття поглиблювала філософські па-
ралелі музики, яка за О. Лосєвим, відрізняється від чистої думки, 
відсутністю пізнавальної оформленості, але дає чисту якість, обер-
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тає нас до самої сутності миру. Думка О. Лосєва про те, що «музика 

напружується до слова, до Логосу», – саме про Логос, про «ту вищу 
субстанціональність, до якої завжди спрямована велика музика – 
будь то міфологічний Хаос або ж Логос Нового Завіту» [478, с. 606]. 
Розрізняючи в плані піднесення («восторжения», рос.) людського 
духу три стани – повсякденну реальність життя занепалої людини 
(її «практичне існування»), мистецтво й молитву в подвигу «умно-
го делания» (рос.), О. Лосєв відзначає, що «із усіх мистецтв одна 
лише музика наближається за значенням до розумної молитви»,  
і «вище музики – тільки молитва» [478, с.  908]. Принципова фор-
мула Лосєва: художня форма є особистість як символ, або символ 
як особистість – говорить про сутність вираження, пов’язаного  
з «досвідом абсолютної Особистості». З іншого боку, у своїй спря-
мованості до людини музика несе два основні світовідчування, що 
існують як протилежності, умовно порівнювані з «спогляданням»  
і «дією». Ціннісне естетичне переживання зближає музичне й ре-
лігійне: відчуття прекрасного й піднесеного. Мова йде в Лосєва 
про захват, екстаз, викликаний музично- естетичним буттям, що 
сплітаються з релігійним світоглядом, світовідчуванням любові  
й природи, абсолютними цінностями

Адже метафізичний простір, яким обдаровує нас музика, має 
глибоку основу, що повертає нас до першооснов людського буття. 
Музика, яка, здалося б, явно протистоїть за своєю природою «ра-
ціональності» на користь «вимислу», насправді підтверджує самим 
фактом свого існування й багатовікового розвитку можливість на-
сиченого філософічного відношення з виходом на Абсолют. Напри-
кінці ХХ – початку ХХІ століть сама музика стає підставою для фі-
лософських суджень і висновків [550; 846 та ін.]. Подібне з’єднання 
становить сутність музичної філософії Т. Адорно, який «перевіряє 
філософію мистецтвом» (а не навпаки), тому що «сугубо конкрет-
ний досвід слухання й збагнення музики спричиняє філософське 
тлумачення й філософські висновки» [550, с. 310]. На «обмін місця-
ми» музики й філософії сьогодні вказує й В. Холопова [846, с. 35].

Таким чином, у ході розвитку «абсолютної музики», в геге-
лівській тріаді «теза – антитезис – синтез» (яка робить його  
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філософську систему строгою, чіткою, дозволяє показати поступа-
льний характер розвитку світу) сьогодні відбувається діалектична 
заміна, тобто «бажана завершеність» розвитку абсолютної ідеї те-
пер відбувається саме в музиці.

Прийнято вважати, що самий термін «абсолютна музика» упер-
ше використовується Р. Вагнером (1846  г.) у його «Програмі» до 
Дев’ятої симфонії Бетховена у значенні «вищих виразних можливо-
стей самостійного мистецтва звуків» [5, с. 12]. Однак В. Холопова, 
слідом за К. Дальхаузом – автором книги «Ідея абсолютної музики» 
(1978), затверджує, що поняття сформувалося в романтичній музич-
ній естетиці ще близько 1800 року, насамперед у судженнях трьох 
письменників – В. Вакенродера («Вчення про душу сьогоднішньої 
інструментальної музики»), Л. Тіка (стаття «Симфонія») і В. Гофма-
на (рецензія на П’яту симфонію Бетховена) [846, с. 26]. Ці автори під 
«абсолютною» розуміли «власне музику», «музику як таку», «чисто 
інструментальну, вільну від словесного тексту, функціонального 
призначення й емпірично сприйманих афектів» [там само] (останнє, 
втім сильно суперечило високому емоційному розжаренню роман-
тизму й тому, очевидно, викликало активне неприйняття російської 
школи ХІХ століття з її «стихією музичною» (Б. Асафьєв), і «здиву-
вало» В. Холопову на початку століття ХХІ).

Адже ключовою ідеєю «абсолютної музики» виступила еман-
сипація музичного інструменталізму і пов’язана з його природою  
й можливостями безпосередність вираження Абсолюту. Нагадаємо, 
що сам процес музично- інструментальної емансипації відбувся сто-
річчям раніше, від початку XVII століття, і протікав досить складно 
й не завжди рівно. Впритул же до XVII століття інструментальна 
музика носила прикладне функціональне значення й підкоряла-
ся більш «важливій і високій» – вокальній. У XVII столітті, навіть  
в умовах розпочатої автономізації, довгий час існувала традиція 
проекції вокальної музики на інструментальну як у питаннях звуко- 
і темоутворення, так і у галузі риторики (у  вокальному мистецтві 
цей зв’язок логічно обумовлювався наявністю слова). Втім, вже у 
XVIIІ столітті відомі спроби встановити паралелі між риторикою та 
інструментальною виконавською й композиторською практикою. 
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Зокрема, Л. Пилаєва приводить висловлення французького клаве-
синіста де Сен- Ламбера, котрий опублікував два музичні трактати, 
у яких одержала відбиття й риторична проблематика клавесинового 
інструменталізму [661, с.  12]. Так, Сен- Ламбер вказує, що скоріше 
«зразки красномовства схожі на музичну п’єсу, тому що гармонія, 
ритм, такт, розмір та інші подібні речі, котрих дотримується вправ-
ний оратор у складанні своїх творів, належать більш музиці, ніж ри-
ториці» [там само].

Німець Маттезон, за міркуванням К. Дальхауза, фактично вису-
ває тезу про естетичне право інструментальної музики на власний 
статус і називає це «звуковою мовою» (Klangrede) [цит. за 661, с. 13]. 
На риторичну проблематику спеціально звертали увагу І. Форкель, 
Г. Кох, ін., а сама риторика зіграла, безумовно, найважливішу роль  
у становленні й розвитку форм інструментальної музики (хоча 
Дальхауз, що визнавав важливість категорій ораторської мови для 
музики, застерігав від надмірно прямолінійних аналогій). Естетична 
наука XVIII в. розглядає інструментальну музику, що вже виділила-
ся на практиці на той час, у контексті теорії «подвійного мімезису» 
(подвійного наслідування»): вокальна музика наслідує «природу», 
інструментальна – вокальну. Багато дослідників (у  тому числі, су-
часних) вважають, що інструментальна музика має більш пізні-
ше в порівнянні з вокальною походження [940]. Інші (наприклад,  
І. Мациєвський [532], О. Неустроєв [590], І. Земцовський [304], ін.), 
визнаючи первісний нерозривний зв’язок з вокалом, затверджують, 
що інструментальне музикування, споконвічно пов’язане з жит-
тєво необхідними процесами… а також ритуальними обрядами із 
прихованням людського голосу, робить інструменти й інструмен-
талізм певними «знаковими носіями». А у такій знаковості – «по-
завербальна трансляційна система» спрацьовує й за «межами влас-
не трудового досвіду» [532, с.  7] і ритуальних дій. Гіпотеза, згідно  
з якою походження музичних інструментів не пов’язане з вокальною 
музикою і могло навіть передувати їй, висловлювалася вже багато 
років тому [590]. Визрівання музики «з немузики» І. Земцовський 
вбачає «не тільки як «механічний» процес вичленування- виділення 
музичного інструменту», але і як становлення нової якості:  
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«Можна стверджувати, що історично музичний інструмент – це … 
якийсь новий, взаємоперехідний синтез, якесь нове, небуденне мис-
лення, нарешті» [304, с. 127].

На рубежі XVIIІ–ХІХ століть музика остаточно закріпила свій 
автономний статус – здатність виразити все, не потребуючи будь-
якої підтримки, це «мистецтво звуків у точному змісті цього слова… 
незалежне від усіх інших», «прекрасне, всемогутнє», з «цілим світом 
почуттів і відчуттів» (Г. Берліоз, цит. по [846, с. 26]). А музичний ін-
струмент тут виступає як «дивний збіг звукового і зримого та, одно-
часно, збіг безтілесного (тобто інтонування) і тілесного (знаряддя, 
конфігурація, рух; утворення системи: «знаряддя – тіло – знаряд-
дя» і т. д.)» [304, с. 127]. Саме в цей період музика починає вимагати 
«специфічно естетичної уваги, певної цілеспрямованої установки 
слуху, навички слухати музику «зсередини» музичного твору, як 
думка й зміст» [304, с. 9]. Із цим виходом нового музичного фено-
мена на власне естетичну сутність (позначену пізніше Вагнером)  
і пов’язана поява в німецькій естетичній науці терміну «абсолютна 
музика». Відзначимо, що німецька наукова (і, у тому числі, музично- 
теоретична) думка в цілому мала в Європі досить широке поширен-
ня, відрізнялася стрункістю й систематичністю викладу, повнотою 
охоплення явищ і музичної практики. При цьому у Німеччині вся 
проблематика естетичного перебувала під заступництвом систе-
матичної філософії, і такого строгого виховання й подібної теоре-
тичної дисципліни не мала ані естетика Франції, ані естетика Англії 
[940, с. 11], ні (додамо) Росії. «Абсолютна музика» стає одним із цен-
тральних понять музичної естетики XIX – першої половини XX сто-
ліття саме завдяки німецькій філософії, у якій термін «абсолютний» 
мав широкий спектр значень (активно освоювалися поняття абсо-
лютних ідеї, духу, тотожності, розуму і т. д.). Із зазначеного спектра 
естетична концепція «абсолютної музики» почерпнула, насамперед, 
значення «вищого», «ідеального», «самодостатньої сутності».

Філософська ідея абсолюту в інструментальній музиці (на про-
тивагу рангової переваги вокальних жанрів у Руссо, Канта, у тео-
рії музичних афектів Дідро й ін.) стверджувалась у теоретичних 
судженнях (і  композиторській творчості) романтиків (Ф. Ліст,  



483

Розділ 3. 

Академічне музично-інструментальне мистецтво в системі музичної творчості нового часу

Ш. Гуно, Г. Ларош та ін.). Т. Чередниченко вже в ХХІ столітті вка-
зує, що «абсолютною музикою називали інструментальні тво-
ри, вільні від прикладних функцій і не пов’язані із програмністю»  
[846, с. 27]. Замилування перших романтиків свободою й незалеж-
ністю музичного інструменталізму цілком відбивало нові ідеали 
епохи: інструментальна музика «сама створює собі правила» (Ва-
кенродер), перетворює симфонію в «драму в інструментах» (Вакен-
родер, Тік), «піднімається над обмеженістю кінцевого, наближаю-
чись до нескінченного» (Гофман) [цит. за 846, с. 27].

Вагнер також позначав терміном «абсолютна» музику, яка без-
посередньо виражає «нескінченне», виявляє свободу від танцю-
вального й мовного коренів (в емансипації музики від мови вбачав 
її «абсолютність» і Ф. Ніцше). Паралельно в понятійному полі Ваг-
нера виявляються вираження «абсолютна мова звуків», «абсолютна 
мелодія», «абсолютна гармонія». Слід зазначити, що надалі, як під 
впливом Фейєрбаха, що полемізував з «абсолютною філософією» 
Гегеля, так і з власних ідей про «художній твір майбутнього» у Ваг-
нера змінюється відношення до терміна. У 1850-ті роки композитор 
має на увазі під ним «часткове мистецтво», що відділилося від свого 
коріння (слова й танцю в давньогрецькій трагедії) і тому занепале 
до рівня «порожньої абстракції» [5]. Подібних формально-об’єктив-
них висновків досяглися й засновники терміну. Так, Гофман засто-
сував термін «структура» [цит. за 846, с. 27]. Однак на піку роман-
тизму ще більш жорстко виявила формальні позиції не німецька,  
а чесько- австрійська естетична школа в особі Є. Гансліка, Р. Цим-
мермана, О. Гостинського. Перший пропонує повне звільнення 
від позамузичних асоціацій, звівши смисл та предмет музики до 
«звучних рухливих форм»; другий взагалі заявив, що «сфера му-
зики – звукові уявлення, які не є ні почуттями, ні думками»; тре-
тій назвав інструментальну музику формальною, безпредметною  
[цит. за 846, с. 27], що, до речі, знайшов неприйнятним товаришував-
ший з Гансліком Й. Брамс.

Але наразі музична естетика «обрала» перший зазначений Вагне-
ром смисл, який уводить до поняття «абстрактної музики» уявлен-
ня про вичерпний прояв музичної специфіки, її властиво естетичної 
сутності.



484

Черноіваненко А. Д.
Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології

Починаючи з останньої третини XIX століття термін «абсолютна 
музика» ототожнюється з ідеальною схематикою музичних форм, 
з тектонікою композиції (О. Гостинський, 1877, А. Хальм, 1913) – 
формальна лінія, але також – зі свободою творчості від традиційних 
структурних шаблонів (Ф. Бузоні, 1906, уважав зразками абсолют-
ної музики прелюдійні та сполучні фрагменти бетховенських творів, 
оскільки вони позбавлені симетрії та періодичності). К. Дальхауз  
і Т. Чередниченко співвідносять його позицію з ідеєю А. Шенберга 
про «музичну прозу» (1950) – вищому прояві специфіки музики.

Основні поняття концепції «Абсолютної музики» підсумову-
ються в книзі Е. Курта про Брукнера (1925 р.). Курт слушно виділяє 
два основні значення терміна «абсолютна музика», усталені до його 
часу і актуальні до нашого – 1) автономний інструментальний твір; 
2) музичне втілення вищих духовних начал («абсолюту»). Схожі два 
аспекти поняття демонструє й О. Лосєв: «Під «абсолютною», або 
«чистою» музикою я розумію музику, позбавлену всяких зорових, 
словесних та інших немузичних образів. Чиста музика – та, яка не 
містить у собі ніякої сторонньої «програми» і є тільки чиста звуч-
ність» [478, с. 14] – але з виявленим ликом Божества, зверненим до 
людини, відзначена серед інших мистецтв як «молитва».

Концепція «абсолютної музики» відокремлює «чисту» музику від 
програмної («образотворчої»), якій притаманне вираження чого- 
небудь певного. Однак нерідко визначити границі між абсолютною  
й програмною музикою представляється досить складним. Стосов-
но програмності музики та її абсолютного характеру питання мож-
на вважати відкритим у світлі відомого вислову П. Чайковського. 
Відчуження поняття «абсолютної музики» на теренах вітчизняно-
го музикознавства пояснюється вказаними вище та запереченням  
у ній «емпірично сприйманих афектів» та «стихією музичною»  
російської композиторської школи ХІХ століття.

Взагалі ж, концепція «абсолютної музики» неодноразово зазна-
вала критики із різноманітних, часто протилежних, позицій. Так Ге-
гель виступав проти неї, вважаючи що «інструментальна музика… 
не є мистецтвом взагалі». Р. Вагнер кінець кінцем дійшов виснов-
ку, що «там, де музика не може йти далі, приходить слово» і тому 
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Дев’яту Симфонію Бетховена він називав «похоронним дзенькотом 
симфонії». На думку Г. Еггебрехта концепція «абсолютної музики» 
недооцінює багатоскладність обладнання музики й механізму її 
психологічного впливу, а також ігнорує ту обставину, що навіть най-
абстрактнішій музичній структурі притаманний змістовний поча-
ток. С. Мак- Кларі дещо наслідує П. Чайковського, стверджуючи, що 
будь-яка музика явно чи ні, містить неявну програму. Кречмар запе-
речував саме поняття «абсолютної музики» у річищі герменевтичної 
теорії. В. Карп констатує, що спостерігається постійне коливання 
між двома полюсами музики – абсолютною та програмною [6]. Це, 
до речі, не єдина пара полюсів. Так, висока музика має неперебор-
ну подвійність: релігійно- трансцендентний зміст, аскетизм глиби-
на, спокій (висловлення Ф. Шлейермахер, О. Лосєв, С. Губайдуліна,  
Г. Свиридов) – і почуттєва реальність, пов’язана із щиросердечним 
началом. О. Лосєв вказує на «споглядання» і «дію», притаманні му-
зиці у її спрямованості до людини. Усе це ускладнює понятійне поле 
терміну.

Втім, поняття «абсолютна музика» зіграло велику роль в історії 
та теорії музики, затвердивши на теоретичному і практичному рів-
нях уявлення про те, що саме інструментальне мистецтво є власне 
музикою. Під формою вираження цього високого мистецтва на-
самперед розуміють симфонію бетховенського типу, концертний  
і сонатний інструментальний жанри. На користь «інструментально- 
музичної парадигми» виступає освітня система музики (від прадав-
ніх часі по сьогодення), яка має на увазі опору на навички інстру-
ментальної гри, інструментального інтонування, інструментальний 
репертуар. У контексті поняття «абсолютна» («чиста», інструмен-
тальна, автономна) музика викристалізовувалися й вивчалися яви-
ща й поняття, а також корінні властивості музики як виду мисте-
цтва, такі як «позапонятійність», «невербальність», «внутрішня 
сутність», «чистий зміст», «ідеаційність», «височина», «поетич-
ність», «світ духу», «нескінченність», «нескінченна мелодія», «не-
скінченна гармонія», «нова естетика числа», «конкретна музика»  
і т. д. За К. Дальхаузом, інструментальна музика як позбавлена  
асоціацій з текстом і програмою вимагає «особливо глибокої уваги,  
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особливо зосередженого вслуховування, вона, зрештою заміщає 
церковну музику на п’єдесталі «святого мистецтва» [872, с.  143]. 
Тобто музика займає найближчий до Абсолюту ієрархічний щабель  
і у цьому розумінні законно виступає «абсолютною». ЇЇ часом над-
мірне теоретизування й філософізація виправдані тим, що академіч-
на музика завжди розбудовувалася на тлі формульованих ідей («нав-
чань батьків церкви, рішень церковних соборів, указів і постанов 
світської влади, художніх маніфестів, професійних правил майстрів 
і т. д.» [846, с. 202]), чого позбавлений, наприклад, фольклор, де існує 
лише рівень естетичної організації.

У результаті теоретико- історичного огляду поняття «абсолютна 
музика» можна дійти висновку про його необоротну спряженість  
у поняттєво- змістовному полі з поняттями «автономна», «інстру-
ментальна», «вокальна», «вокально- інструментальна», «програм-
на», «прикладна» музика. На наш погляд ці взаємини складаються 
у такі пари синонімічного, антонімічного нахилів, а також співвід-
ношення порядку «ціле – часткове». «Плаваючі границі» таких ви-
значень пов’язані з бінарним значенням терміну (Е. Курт – знач. 1  
і знач. 2).

1) «часткове / ціле»: «абсолютна 1», «абсолютна 2» / «автоном-
на», «академічна»;

2) «ціле/часткове»: «абсолютна 1», «абсолютна 2» – «інструмен-
тальна», «абсолютна 2» – «вокально- інструментальна» академічні;

3)  синонімічні: «абсолютна 1» – «інструментальна академіч-
на»; «абсолютна 2» – «академічна» (інструментальна й вокально- 
інструментальна);

4)  антонімічні: «абсолютна 1» – «вокальна», «вокально- 
інструментальна»; «абсолютна 1», «абсолютна 2» – «прикладна»; 
«абсолютна 1», «абсолютна 2» – «програмна» (однак «програмна» 
через значеннєву рухливість цього терміну – згадаємо П. Чайков-
ського – може виступати й у інших співвідношеннях, наприклад 
«ціле – часткове»; так «Пори року» Вівальді не можуть розглядати-
ся як абсолютна музика, оскільки містять велику кількість дескрип-
торів).
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У сучасній музиці зростає роль позамузичних засобів виражен-
ня у музичних смислах. Більшість дослідників доходять висновку, 
що музика представляє багато із значень та змістів, які розуміються  
у термінах концепції «абсолютної музики».

Таким чином, у контексті поняття «абсолютна» («чиста», інстру-
ментальна, автономна) музика викристалізовувалися й вивчалися 
явища й поняття, а також корінні властивості музики як виду мисте-
цтва, такі як «позапонятійність», «невербальність», «внутрішня сут-
ність», «чистий зміст», «ідеаційність», «височина», «поетичність», 
«світ духу», «нескінченність», «нескінченна мелодія», «нескінчен-
на гармонія», «нова естетика числа», «конкретна музика» і т. д.  
Тобто музика займає найближчий до Абсолюту ієрархічний щабель 
і у цьому розумінні законно виступає «абсолютною». Її часом над-
мірне теоретизування й філософізація виправдані тим, що академіч-
на музика завжди розбудовувалася на тлі формульованих ідей, чого 
позбавлений, наприклад, фольклор, де існує лише рівень естетичної 
організації.

Концептуально нові ідеї романтизму викликали до життя нові 
форми музичного мислення та музичної мови. На наш погляд, 
ключовим моментом для романтичного інструменталізму та му-
зичного мистецтва у цілому треба вважати «вибух» фортепіано 
у першій третині ХХ ст. Поява цього універсального у своїх про-
явах, комплементарного (який уособив весь попередній музично-  
інструментальний – сольний, ансамблевий, оркестровий) форте-
піано прийшлася якраз до запитів романтиків – Ф. Ліста, Ф. Шо-
пена, Р. Шумана та інших. Народження нової мистецької якості  
ХІХ століття – концертного віртуозного виконавства був пов’яза-
ний, передусім, з цим інструментом, хоча скрипка Н. Паганіні, по-
руч з фортепіано, зробила свій непересічний внесок у цей процес. 
Разом з тим вона не володіла у повному обсязі універсальністю- 
оркестральністю фортепіано, яке на початку ХІХ століття поста-
ло найкращим «засобом поширення музики» (Г. Шонберг [930]), 
«оркестром в одних руках», найважливішим провідником як про-
фесійного (соло, в ансамблевих складах і акомпанементі), так і по-
бутового музикування. «Це був не тільки улюблений інструмент  
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музикантів- романтиків, це був інструмент, необхідний в побуті… 
Фортепіано, подібно фонографу XX століття, було засобом поши-
рення музики. Як тільки з’являлася нова симфонія, камерна му-
зика або навіть опера, тут же з’являлися і перекладення дво- або 
чотириручні, для одного або декількох роялів. Так знайомилися 
з музикою в ті дні, і це був єдиний спосіб як для професіоналів, 
так і для широкого загалу… Оскільки безліч людей вміло грати на 
фортепіано, всі вони хотіли слухати піаністів. І ця потреба була  
задоволена» [930, с. 117].

На наш погляд, комплементарний інструмент такого рівня (вели-
кого значення тут набуває винахід педалі) виник саме у потрібний 
час – повністю пристосований до усіх потреб народжуваних роман-
тичних музичних концепцій (наддчуттєвість звукового вираження, 
звільнення від суворої метричної «сітки», дихання широкого масш-
табу, мелодизація усіх шарів інструментальної фактури, максималь-
ний розквіт гармонічних барв, наразі – яскрава концертна сольність 
виконавського мистецтва). Багатоголосне, великого оркестрового 
діапазону фортепіано, з наочно геометричним відтворенням своєї 
«оркестрової» партитури за комплементарним принципом узагаль-
нило інструментальні можливості багатьох інструментів, ансамб-
лів і самого оркестру. При цьому фортепіано володіє природною 
тембральною нейтральністю, позбавленою характерності духових 
або смичкових інструментів, але ця нейтральність тембру та ор-
кестральність дають йому можливість відтворення найрізноманіт-
ніших іншоінструментальних фактурних кліше, при здатності ство-
рювати власні. Попередники фортепіано – клавіри та орган – во-
лодіючи певними комплементарними ознаками, не мали вказаних 
можливостей у повному обсязі (невеликий діапазон клавірів, слаб-
кий звук, особливості механіки клавірів; масштабність та церковна 
«репутація» органа, неможливість гнучкої динаміки та артикуляції; 
вимоги музичної мови епохи). Артикуляційно- динамічна гнучкість, 
педаль і оркестральність фортепіано відразу висунули його на аван-
сцену нового романтичного музичного мистецтва.

Таким чином, сам інструмент, виконавські вимоги та виконувана 
на ньому музика буквально відтворював художні і музичні (музично- 
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інструментальні) цінності романтичної епохи. Поява фортепіано на 
піку інструментальної автономізації зафіксувало остаточну еманси-
пацію музично- інструментального мистецтва. Саме в цей час, за ак-
тивною участю фортепіано і виконавців на ньому, кристалізувалися 
«… самосвідомість музики як змістового і смислового мистецтва» 
[550, с. 135], формувався новий феномен композитора- віртуоза з на-
буттям надзвичайних горизонтів музичних концепцій, виконавських 
технологій, інструментальних засобів виразовості; з концентрацією 
слухацької аудиторії на розуміючому слуханні (та на єдиному вико-
навці за новим комплементарним інструментом); з ствердженням 
нового статусу музиканта (виконавця і композитора) як провісника; 
з новим жанровим музичним порядком (поза церковних або вокаль-
них або оперних видів). Нові віртуози- інструменталісти (передусім 
піаністи і скрипалі) мали свободу гнучкіше реагувати на потреби 
публіки, на демонстрацію власних виконавських особливостей, вті-
лювали «найважливішу рису мистецтва романтичної епохи – його 
спрямованість до «всесвітньої» аудиторії, воістину універсальну 
товариськість, що є закономірним продовженням настільки ж уні-
версальної чуйності… Потреба композиторів романтичної епохи  
в стійких і регулярних контактах з «всесвітньої» аудиторією неми-
нуче тягла за собою проблему вибору певних музично- виразових 
засобів» [806, с.  17]. Поява феноменів композиторів- віртуозів та 
окремої виконавської професії, сприяли «виникненню цілої низ-
ки індивідуальних «іпостасей» віртуозності і «переросла себе»,  
в творчості Ф. Шопена і Ф. Ліста…, взаємодії виконавського і ком-
позиторського начал в одній творчій індивідуальності: композитор- 
романтик прагнув надати необхідну цілеспрямованість самовира-
ження виконавця- віртуоза, який, в свою чергу, «адаптував» нестри-
мну фантазію композитора до реальних концертно- сценічних умов» 
[806, с. 18].

Таким чином, у 1810–1820 рр. були здійснені такі ключові 
конструктивно- органологічні кроки удосконалення фортепіано 
(права та ліва педаль, діапазон, сила звуку, динамічна та артикуля-
ційна гнучкість), які дозволили вже до середини ХІХ століття втілю-
вати на одному інструменті необмежені градації звучності оркестру, 
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що викликало стрімкий «вибух» виконавської фортепіанної техніки 
і технології, тембральної фортепіанної поетики. Значну роль тут зі-
грав винахід новітнього педального механізму, який надавав мож-
ливість виконавцю не тільки подовжувати звучання фортепіано,  
а й суттєво впливати на тембральні, фактурні, гармонічні, реєстро-
ві засоби інструментальної виразовості [806, с.  12]. Таким чином, 
новий комплементарний інструмент продемонстрував системну 
музично- інструментальну особливість самодостатності і самороз-
витку, максимального універсалізму та унікальної специфіки. В ру-
ках соліста цей інструмент перетворювався не просто на оркестр, 
зберігаючи простоту початкових навичок гри. Вказані властивості 
призвели до швидкого зростання фабричного виробництва форте-
піано, що, у свою чергу, сприяло його популяризації та поширенню.

Відомо, що Ф. Шопен і Ф. Ліст є найяскравішими представника-
ми двох векторів розвитку романтичного музичного мистецтва (зо-
крема, інструментального), які формували його естетику, жанрово- 
стильову та музично- мовну системи. Їх виконавська діяльність і 
композиторська творчість в рівній мірі є вершинними здобутками 
романтичної доби, нерозривно пов’язаними з описаною віртуозною 
традицією та фортепіанною поетикою, що яскраво продемонструва-
ли саморозвивані властивості системи музично- інструментального 
мистецтва у цілому. Їх творчість виступила таким чином закономір-
ною ланкою в ланцюзі змінюючих один одного спадкоємних етапів 
безперервного музично- історичного процесу, тобто функціонуван-
ня вказаної системи всередині і назовні.

Зокрема, на слушне міркування Г. Шонберга, «саме Шопен ви-
значив напрямок розвитку романтичного піанізму і надав йому ім-
пульс, що не згасаючий досі». У шопенівському художньому мислен-
ні «гармонійно поєднувалися риси класицизму і романтизму» [930, 
с. 131, 148], а композиторсько- виконавське мислення Ф. Шопена за-
безпечило його музиці та музичній мові неповторну оригінальність. 
Шопен, який обирав невелику елітарну аудиторію тяжів до витонче-
ної ліричної камерності (яка виростала із глибинної сутності його 
артистичного темпераменту) і стихійної імпровізаційності, а також 
відомі специфічні особливості його піаністичного апарату. Ліст же 
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віддавав перевагу великим концертним залам, «приголомшував 
каскадом «циркових» ефектів, «знавців і цінителів» підкорював 
глибиною виконавського інтелекту і найтоншим розумінням автор-
ської індивідуальності. У зрілі роки, відмовившись від гастрольних 
виступів, Лист неухильно дотримувався своїх ідеалів та поглядів на 
піанізм» [806, с. 26].

Вказані виконавські особливості відбилися на специфіці форте-
піанної музичної мови. У Шопена більше гучностей на «p», ніжних 
звучань, прозорості, «звучних розчинень», а необхідні гучні кульмі-
нації забезпечувались за рахунок великих контрастів та фігуративно- 
фактурних рішень. Тим більше утворювалося фортепіанних півтонів 
і барв, тобто композитор через свої виконавські особливості ство-
рював нові мовно- інструментальні прийоми, а фортепіано надавало 
йому таких можливостей. Твори Шопена повністю обумовлені фор-
тепіанною специфікою: «задумана для улюбленого фортепіано, му-
зика Шопена як би виникає з його клавіш. Цим можна пояснити той 
факт, що в будь-яких обробках твори Шопена втрачають чарівність» 
[770, с. 250]. Своєрідність камерність шопенівського фортепіанно-
го мислення ніби вбирає в себе риси барочно- класицистської ес-
тетики, але насичується характерними романтичними витонченим 
ліризмом і стилістичною багатоплановістю, набуває надзвичайно-
го багатства динаміки, тембрових фортепіанних «барв», педальних 
ефектів і т. п.

Імпровізаційні властивості фортепіанної музики Шопена 
ґрунтуються на специфічних ритмічних зсувах, які виникають 
через внутрішньо- тактові акцентні переміщення під впливом 
національно- фольклорних традицій інструментального музикуван-
ня. «Інтерпретуючи, стилістично перетворюючи на рівні індивіду-
ального стилю загальні принципи створення музики, відомі музичні 
висловлення та їх естетичні проекції, Шопен досягав власних об-
разних домінант, що характеризували його власний життєтворчий 
досвід» [833, с. 170]. Шопен писав у сфері «чистого інструменталіз-
му», для улюбленого інструменту, але зумів втілити у цій локально- 
інструментальній сфері найглибші узагальнено- концептуальні 
та інтимно- психологічні теми, свої власні «образні домінанти»  
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(що і обумовило специфіку його індивідуального композиторсько-
го стилю). Таким чином, система музично- інструментального мис-
тецтва у творчості Шопена зазнала таких якостей саморозвитку як 
впровадження та швидкий розвиток нового комплементарного ін-
струменту фортепіано та пов’язаних з ним мовно- інструментальних 
засобів, нових інструментально- мисленнєвих засад.

На відміну від Шопена, який розвивав можливості фортепіано 
«зсередини» системи, Ліст надзвичайно розширив можливості но-
вого інструменту «назовні». Лісту ніби не вистачало чисто форте-
піанних засобів (які він теж використовував майстерно і різнома-
нітно) – композитор насичив фортепіанне звучання вираженою 
оркестральністю та специфічною авторською програмністю. Навіть 
фантазії і парафрази набули у Ліста високохудожньої якості і посі-
ли своє місце у скарбниці фортепіанної і музично- інструментальної 
літератури. Безпрецедентна технічна віртуозність Ліста перетво-
рилася на найяскравішу інструментально- концертну властивість, 
стверджуючи іманентну рису інструменталізму у цілому. З іншо-
го боку «розширення» фортепіано у Ф. Ліста відбулося за рахунок 
впровадження нової романтичної програмності, яка «не втрачаючи 
екстрамузичних зв’язків (з явищами і картинами природи; творами 
мистецтва, літератури і поезії; героями; предметними артефакта-
ми з різних сфер життя, нарешті – концептами) орієнтується, перш 
за все, на мінливі переживання (експресію, споглядання, милуван-
ня, страждання, метання та ін.), які ведуть до змін, до накопичення 
смислів аж до нового результату, кореспондуючи у цьому відношен-
ні до явищ сонатності і симфонізму. Тому всередині фортепіанних 
циклів (між їх структурними елементами та їх групами) можна знай-
ти принципи структурування різних жанрово- стилістичних форм: 
тільки дво-, тричастинності, репризності, сюїтності, сонатності, 
симфонізму, концертності з квазівступами, квазікодами, квазіроз-
робками і т. п. А фактором цілісності циклу виступає програмна 
настанова спільної теми, проблематики, сюжету, концепту» [899, 
с.  172]. Семантична цілісність фортепіанних творів Ліста (переду-
сім фортепіанних циклів та сонати) поєднує «позапоняттєве мис-
лення» (М. Арановський) та глибинну програмну концептуалізацію 
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як осягнення смислу «специфічним інструментальним просторово- 
часовим упредметненням семантичних засад» на основі фортепі-
анної поетики. Не менш важливим фактором саморозвитку систе-
ми музично- інструментального мистецтва слід вважати лістівські 
принципи програмної циклізації, як зростання форми і семантичної 
значущості до її універсальної всеохоплюваності та внутрішньої за-
вершеності.

Подібно до Шопена і Ліста 634 у фортепіанному мистецтві, рево-
люційний поворот у скрипковому мистецтві здійснив Н. Паганіні, 
відкривши небачені до того горизонти скрипкового виконавства та 
скрипкової музичної мови. Своєю творчістю він багато в чому за-
вершує той шлях італійського скрипкового мистецтва, який воно 
пройшло за два століття свого блискучого розвитку після «вибуху» 
автономізації інструменталізму. Феєричне мистецтво Н. Паганіні 
дало потужний творчий імпульс виконавській культурі XIX сто-
ліття, проклавши шлях новим тенденціям не тільки скрипкового 
мистецтва, а й музичного інструменталізму у цілому. Для посилен-
ня тону скрипкового звучання Паганіні використовував не тільки 
більш товсті струни, а й спеціальні інструментальні мовні засоби 
(різноманітні звуконаслідувальні ефекти, використання всіх видів 
флажолетів, гра на четвертій струні). Навіть у найрепертуарнішому 
своєму творі – «Двадцяти чотирьох каприсах» – такі ефекти відігра-
ють помітну роль, що дозволяє припускати їх неутилітарну функцію 
у перетворенні на органічну складову частину його інструменталь-
ного стилю. У каприсах легко вловлюється наслідування звучанням 
різних музичних інструментів (каприс № 9: дві флейти, дві валторни, 
клавесин; каприс № 18: ріжок; каприс № 24: гітара), інструменталь-
ного ансамблю (каприс № 20: волинка і два pifferi (італійський на-
родний духовий інструмент)), а також цілого оркестру – можливо, 
духового (каприси №  4 і №  14). Значна роль відведена в каприсах 
звуконаслідуванням, пов’язаним з людиною – її сміхом і мовленням 
(тобто якраз з тим, що, згідно з поглядами стародавніх, відрізняло 

634 Ліст також є новатором симфонічного мистецтва: впровадження нової програм-
ності, абсолютно нового жанру симфонічної поеми, нові прийоми оркестровки, зокрема 
яскраві оркестрові соло (у тому числі духових) та гармонії, фактурна насиченість, тощо.



494

Черноіваненко А. Д.
Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології

її від тварин). Провідну роль в створенні звукової ілюзії тут грають 
особливий тембр, одержуваний в результаті октавного подвоєння 
мелодії з використанням специфічної артикуляції (акценти) або із 
застосуванням подвійних трелей, а також введення декламаційної 
ритміки, що нагадує звучання людського голосу [78, с.  110–111]. 
Сам Паганіні одним зі своїх «секретів» вважав подвійні флажоле-
ти. Схильність артиста до гри на баску дозволяла витягти найбільш 
сильний тон. Можливо, ця обставина послужила найважливішою 
причиною створення Паганіні творів, призначених виключно для 
гри на струні Соль, що давала можливість артисту більш-менш 
успішно маскувати недостатню потужність тону. Паганіні також 
спеціально культивував квазі- оркестрову гру багатозвуччями з за-
фіксованою сучасниками високою якістю виконання. Необхідність 
виконання акордів явно вплинула на органологію інструменту: Па-
ганіні використовував «дещо менш опуклу, ніж у інших скрипалів» 
підставку, яка зокрема «надавала йому можливість грати на трьох 
струнах одночасно» [981, с.  4] (каприси №  1, №  13, №  20, №  23 та 
ін.). Через звуконаслідування і багатозвуччя слід виділити у Паганіні 
так званий «золотий хід» 635 валторни у скрипковому звучанні, який 
неодноразово можна почути в творах різних жанрів – каприсах,  
варіаціях, концертах.

Інструменталізм Паганіні характеризується взаємообмінними 
процесами з вокальною культурою того часу. Інтенсивний «діалог» 
мистецтва Паганіні з сучасної йому вокальної традицією не в ос-
танню чергу пов’язаний з концертною практикою першої половини  
ХІХ ст. з її змішаною побудовою програм концертів (у  цей період 
вони ще іменувалися академіями). Взаємопроникненню і взає-
мовпливу вокального і скрипкового мистецтва сприяла явна тен-
денція цього часу до взаємного обміну репертуаром між вокальним 
і скрипковим мистецтвом. Скрипкові полонези і Варіації, викону-
вані вокалістами, в першу чергу покликані були продемонструвати 

635 Широке проникнення «золотого ходу» у скрипкову музику мало місце  
в 80–90-х рр. вісімнадцятого століття і було тісно пов’язано з тим, що сталося в зазначе-
ний період переглядом інтонаційного «словника епохи», однією з інтонацій якого став 
об’ємний за своєю семантикою «золотий хід».
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витривалість і рухливість, інструментальність голосу; таким чином, 
голос прирівнювався до інструменту. А в перекладеннях вокальних 
творів для скрипки (виконуваних у тих же концертах) зберігаєть-
ся низка ознак вокального походження – зокрема, мелодія соліста 
може рясніти gruppetti і групетоподібними прикрасами. В цьому 
випадку, навпаки, інструмент прагнув бути прирівняним до голосу.  
У цілому інструменталізм романтичної доби характеризується 
прагненням до «співу» на інструментах, що звичайно вбирає як 
наслідування голосу, так і пошуки власних кантиленно- співучих 
інструментальних прийомів. Наприклад, на клавішних став вико-
ристовуватися засіб «перетримання» попередньої клавіши, з на-
тисканням наступної ще під час звучання попередньої: прийом 
мікродинамічного димінуендо- крещендо на стику двох тонів при 
максимально м’якому туше. Смичкові і духові, які найближче на-
слідують голосу, є найбільш близькими до квазі- вокального інтону-
вання. Таким чином, інструменталізм ХІХ століття розвивав власну 
інструментальну мову за рахунок внутрішньо- інструментальних  
та зовнішньо- наслідувальних факторів. Але подібне переплавлення 
зовнішнього матеріалу і прийомів незмінно набувало інструмен-
тальної специфіки.

ХІХ століття ознаменувалося суттєвою інструментальною ре-
формою у сфері духових інструментів, яка була підготовлена трива-
лою історико- естетичною еволюцією на переході від класицизму до 
романтизму. Ці органологічні зміні духових зберігають своє значен-
ня і сьогодні, адже духові, які трохи затримувалися у своєму «вибу-
ху» від струнних і комплементарних клавішних, нарешті здійснили 
необхідних «стрибок». С. Левін виділяє на цьому шляху три фази:

1) Перша (до  1832 року – появи першої моделі флейти Бьома) 
характеризується набором закритих клапанів, які давали точні пів-
тони (крім гобоїв і фаготів, якім вдавалося вилучити відносно чисті 
звуки, але пізніше вони також отримали додаткові клапани); вико-
ристовувалася нова механіка з чашоподібними подушками з вовни; 
винайдений вентиль для хроматизації валторни і труби.

2) Друга фаза (1830 – кінець1840-х) вміщує винаходів А. Бюф-
фе і Т. Бьома, що утворило основу механіки усіх язичкових;  
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виникнення саксофону та створення прототипів англійського ріжка, 
басового кларнета і контр- фагота

3) Третя фаза (з  кінця 1840-х) характеризується вже окреми-
ми удосконаленнями (допоміжні клапани та деякі інші новації)  
[444, с. 99–101].

У другому десятиріччі ХІХ століття мідні інструменти набули 
хроматизації, що стало дуже важливим для подальшого розвитку 
оркестрової, ансамблевої та сольної музики.

Відмітна ознака романтичного оркестру – самостійність мідних у 
повному складі, що дозволяє імітувати звучання духового оркестру, 
як, наприклад, Траурний марш з «Фантастичної симфонії» Берліоза, 
коли виникає ілюзія, що симфонічний оркестр перетворюється на 
духовий. Це детерміновано драматургічно через симфонічну про-
грамність. У цілому, і ХІХ столітті фіксується не тільки народження 
принципово оновленої симфонічної концепції, а й нове розуміння 
програмності, яка надзвичайно важлива для тематичного розвитку 
і включає специфічні інструментально- оркестрові засоби. Інстру-
ментальна музика позбавлена слова, сценічної дії або ритуальної 
основи, від початку схильна до програмності, що стає одночасно 
метою і засобом впливу на слухацьке сприйняття (ми вже згадували 
авторську програмність Ліста). Тому програмність в широкому сен-
сі притаманна будь-якому симфонічному твору, а у вузькому значен-
ні вона зводиться до розгорнутого літературного (мальовничого) 
задуму. У сфері програмного симфонізму з інтенсифікацією індиві-
дуалізованого інтонаційно- тематичного розвитку накреслюються  
два провідних вектори – монотематизм і лейттематизм, покликані 
позначити сюжетно- фабульний розвиток. Вони відрізняються, перш 
за все, оркестровкою: темброва трансформація тематизму у першо-
му; формування інструментальних амплуа у другому (чому значно 
сприяв органологічний «вибух» духових). Збільшується колорис-
тична амплітуда симфонічного оркестру у цілому, від найтендітні-
ших звучать – до оркестрових фресок, виділяються як чисті темб-
ри окремих інструментів, так і різноманітні поєднання, виникають 
дивні ефекти. Такі підходи до оркестрової музичної мови базуються 
на музично- мовній (яка гнучко відбиває смислове та емоційне поле  
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в мелодії) та музично- тоновій (що охоплює фонічні боки ладу, гар-
монії і фактури – Є. Назайкинський).

У творчості Берліоза врівноважуються два фундаментальних 
принципи: оркестрова драматургія, з опорою на сукупність лейт-
тембров (нова якість класичної оркестровки), і оркестровий коло-
рит. Інструментальна органологія, сформовані оркестрові групи, ви-
конавський і композиторський музично- мовний досвід, дозволяють 
романтичному оркестру вийти на яскраві позиції інструментально- 
оркестрової драматургії (відповідні естетичним вимогам доби): фа-
талізм – героїка, небесне – чуттєво- земне, філософське – моторне, 
позаособистісне – особистісне, характеристичне – ліричне, піднесе-
не (хорал) – комічне (скерцо). Така образна семантика поширюється 
на музичні інструменти, що виявляється у специфічній персоніфіка-
ції інструментів оркестру і обумовлює вибірковість до оркестрових 
засобів, оркестрової фактури.

В симфоніях Шуберта присутнє гнучке переключення функцій: 
інструмент солює, вступає у діалог, утворює фігураційний орнамент 
і завмирає на педальному тоні; значно збагачується семантика духо-
вих (колористичний кларнет, мелодія у валторн, флейта змагається 
зі скрипкою. Оркестровка Шуберта демонструє перетинання інстру-
ментального і пісенного начал, Б. Вальтер зауважив, що пісенні ме-
лодії в інструментальному викладенні стають для Шуберта «взірцем 
втілення ідеальної романтичної мелодії, одухотвореної поезією вір-
шу, але не скутої рамками слова… перевищує за виразністю поетич-
не мовлення» [цит. за 904, с. 34]. Шуберт також одним з перших від-
чув і втілював поновлюючу силу гомофонно- поліфонічного складу. 
У повній мірі художній потенціал такого мислення розкривається 
в творчості Ф. Ліста, Й. Брамса, Р. Вагнера, А. Брукнера, Г. Малера, 
та ін. Так, знаменита тема с третьої частини Симфонії № 3 Брамса, 
постійно змінює свій тембровий облік (віолончелі, скрипки, дерев’я-
ні, накладання валторни, змішаний тембр смичкових та дерев’яних). 
Однак це відбувається не тільки в мелодії, кожен мелодійний тембр 
отримує власну фактуру супроводу, при чому в рамках гармоніч-
ної фігурації виникають експресивні мотивно- імітаційні переклич-
ки. Тобто виразність мелодії провокує мелодійну ініціативність  
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супроводу. Так утворюється брамсівський стиль оркестровки – ме-
лодизована і одночасно поліфонізована фактура.

«Пісенник» Малер також утворює специфічне оркестрове бага-
тоголосся, але його фактура являє фонізм акордової вертикалі з ме-
рехтінням мажоро- мінорної гармонії, та лінеарну напругу мелоди-
ки в різних голосах; постійно оновлюється і зафарбування мотивів  
і фраз, що викликає враження багатомірності. В останніх симфоні-
ях Малера мелодійна насиченість багатоголосся переважає акор-
дову вертикаль, виникає полімелодійна фактура, використовують-
ся крайні регістри діапазону та експресія тембральних сполучень, 
утворюється тримірне враження щодо розташування оркестрових 
груп та інструментів. Таким чином, романтичний оркестр поєд-
нує кількісно- якісне збільшення складу, та, одночасно, прийоми 
камерно- ансамблевої техніки. Нові тенденції, шляхи та прийоми  
у саморозвитку системи музично- інструментального мистецтва  
являють ХХ та ХХІ ст.

Музичне мистецтво XX–ХХІ століть позначене низкою проце-
сів, які викликають новий інтерес до теоретичних узагальнень у му-
зичних фактурі, формі, акустиці, тембриці, ладово- гармонічних та 
метро- ритмічних відносинах, жанрово- стильових параметрах, що 
пов’язане, насамперед, з когнітивними (виконавськими і компози-
торськими, у тому числі у їх синтезуванні; слухацькими) процеса-
ми, з новітніми науковими та музичними інтенціями. Так, останнім 
часом активно впроваджується думка, проголошена ще композито-
рами Другого авангарду, що музику як таку (передусім, звичайно їх 
власну) неможливо вивчати «порізно», з точки зору окремо взятих 
традиційних її боків – гармонії, поліфонії, мелодики, форми, темб-
рів тощо. ХХІ століття висунуло навіть такий інтегрований науко-
вий напрямок як інтонологія – міждисциплінарна область знання, 
«формування якої здійснюється в процесі інтеграції досвіду щодо 
застосування інтонологічного інструменту з метою пізнання приро-
ди буття думки» з сумарним поєднанням та на перетині наукових 
винаходів музикознавства, лінгвістики, літературознавства, філо-
логії, психофізіології, історії, естетики [17]. Для розкриття деяких 
музично- мовних тенденцій системи музично- інструментального 
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мистецтва у відтворенні властивостей «самозростаючого ло-
госу», звернемося до аналізу деяких сучасних технік компози-
ції, які будучи серцевиною «нової музики», мають «комплексний 
характер і належать «відразу всім» областям музикознавства»  
[843, с.  581], втім, виявляють виражені музично- інструментальні 
засади, які передбачають як певний тип музичного мислення, так 
і безліч індивідуально- варіантних темброво- звукових проявів  
інструментального або інструменталізованого типу.

Нові ідейні концепції логічно викликають до життя й нові фор-
ми музичного вираження, які від другої половини ХХ століття на-
бирають все більш інтелектуалізованих, одночасно експресивних, 
незвично звучних параметрів навіть за умов заперечення наступ-
ною епохою стильових настанов попередньої. Так, Г. Когоутек вка-
зує закономірність музично- ідейної еволюції у значному якісному 
стрибку в галузі техніки композиції Арнольда Шенберга, який ко-
лись вважався противником будь-яких традицій, але сам не вважав 
себе революціонером, адже його дванадцятитоновий метод «з’явив-
ся в разі потреби…, щоб замінити структурну диференціацію, якою 
раніше займалася тональна гармонія» [цит. за 386, с. 27]. Вже у дру-
гій половині ХХ століття шлях Шенберга до відкриття нової музич-
ної мови та її організації вбачався логічним звільненням від сильно-
го впливу неоромантичної традиції. Те саме відбулося півстоліттям 
пізніше з ново-ладовою (модальною), атональною, алеаторичною, 
конкретною та електронною музикою. У період виникнення багато 
хто взагалі не вважав їх музикою або, навпаки, перебільшував їх зна-
чення, про них говорили, як «про поворотний пункт в історії музич-
ного розвитку, як про музику майбутнього, що відкриває абсолютно 
новий етап музичної історії» [там само].

Певною мірою останнє стало пророчим – музичне мистецтво  
в подальшому обирає два паралельні вектори своєї еволюції: спад-
коємність традицій в системі нових плюралістичних цінностей 
кінця ХХ – початку ХХІ століть та самодостатність альтернатив-
ного типу музично- концепційних систем, у тому числі, в аспекті 
здатності музики і мистецтва в цілому до випереджуючої фікса-
ції найтонших тенденцій духовного, ментального, матеріального  
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життя, ще не виведених на свідомий рівень. Перший вектор неод-
мінно пов’язаний з поступовим накопиченням змін в музичному 
мисленні і композиторській техніці, які, розвиваючись, самі готу-
ють переворот, рух до нових законів, які затверджуються і знову 
підриваються, визначаючи «напрямок подальших зусиль до тих пір, 
поки розвиток не випередить і їх» [386, с. 27]. Щодо абсолютизації 
новаційності другого вектору, А. Ігламова справедливо зазначає, що 
культура, як загальнолюдська пам’ять, «утримує» зв’язок часів, живе 
минулим, сьогоденням і майбутнім одночасно, формуючи в людині 
норму – ставлення до традицій. Стосовно до музичного мистецтва 
це має принципове значення, адже мова музичного твору не може 
бути абсолютно новою, в силу особливостей змістотворних компо-
нентів музичної мови – цілком нове може обернутися нерозумін-
ням, «відштовхуванням» слухача, да і виконавця [326, с. 134].

Тож, вже остання третина ХХ століття виявляє «початок нових 
творчих процесів, пов’язаних з включенням у культурний ужи-
ток чужорідної по відношенню до пануючої традиції художньої 
свідомості» [251, с.  2], а на перехресті ХХ–ХХІ століть науковці 
фіксують період зміни музичної парадигми, співвідносний з дво-
ма (такого масштабу) відомими раніше історії музики: монодич-
на – поліфонічна, поліфонічна – гомофонна. Вони «знаменували 
собою повну перебудову всієї системи її жанрово- композиційних 
засобів. Сьогодні виникають передумови формування нової нор-
мативності в сфері концепційності інструментальних жанрів  
(виділено мною – А.Ч.)» [251, с. 6].

Зовнішнім відтворенням цього стає зміна звукової символіки, 
фактурно- фонічної якості звучання, загального обсягу акустичних 
потоків. Але за ними ховається щось більше: інший тип концеп-
ційності, інша художньо- мислительна тканина, інша модель філо-
софствування. Сьогодні «новим» вже називають не просто здо-
буте інструменталізмом кінця ХХ століття і пов’язане з черговою 
технічною або стильовою переорієнтацією музики, а те, що «вказує 
на глобальний характер відтворюваних всередині цього мистецтва 
процесів: зміну музичних конвенцій- парадигм» [там само], альтер-
нативний, у тому числі класиці ХХ століття, тип нових музично- 
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концепційних систем. Г. Демешко має на увазі, перш за все, жанрову 
і ладово- гармонічну «програми» смислоутворенняя. Але, звичайно, 
вказані параметри парадигмального рівня віддзеркалюються на ці-
лісній системі музичного мислення і звукового втілення.

Процес пошуку нових технік гри на музичних інструментах, 
розширення їх тембрових можливостей відбувався в європей-
ській музиці протягом всієї Нової історії. Так, прийоми pizzicato 
і col legno «відкривають» у XVII столітті Т. Х’юм, Г. Ігнац, І. Бібер,  
К. Монтеверді (в «Поєдинку Танкреда і Клорінди» також вперше за-
стосовано тремоло). М. Хруст вказує навіть на сучасні виконання 
деяких творів І. Бібера на приготовлених (з папером під струнами) 
скрипках, хоча й без свідоцтв про таке за часів автора. К.М. Вебер  
у 1815 році в Концертино e-moll op. 45 застосовує мультіфоніки 
(квазіакорди) у валторни соло. Ф.В. Руст наприкінці XVIII століття 
застовувує pizzicato і удари по струнах на клавесині [853, с. 8]. Ці ви-
падки специфічних інструментальних звучань були нечисленними. 
Вже на початку XIX століття актуалізація тембрової індивідуалізації 
(як і особистісної) не просто набуває різноманітності, а й викликає 
вибух інструментобудування і технічного удосконалення інструмен-
тів. Були створені нові клапанні і вентильні системи для духових  
Т. Бьома і Г. Трібера, нові видові інструменти (контрабасовий гобой, 
«квінтовий» фагот), цілі сімейства (саксофони, саксгорн). Зміни 
(хроматизація, діапазон, гучно- динамічні можливості) були внесені 
в конструкцію майже всіх відомих на той час музичних інструмен-
тів. Рояль виступає замінником оркестру і фундатором нового кон-
цертного сольного формату музичного інструменталізму. Друга така 
хвиля припадає на початок ХХ століття з модифікацією і подаль-
шою академізацією народних інструментів (баян, домра, балалайка, 
бандура) у слов’янських країнах та ударних. Оркестрові, ансамблеві  
і сольні твори формували в індивідуальних композиторських сти-
лях різні концепції звучних образів інструментів та їх поєднань.

Подібний екстенсивний характер темброво- інструментального 
розвитку в епоху романтизму змінюється на інтенсивний  
у ХХ столітті. Оновлення звукової палітри набуває вертикаль-
ного вектору – поширюються пошуки тембрового різноманіття  
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у кожного інструмента «вглиб» (нові засоби звуковидобування – 
підготовлене фортепіано, удари по його струнах, смички на удар-
них, сонорні виходи і т. д.). Все це відкриває шлях для диференці-
ації в кожного інструмента універсальних і специфічних («непе-
рекладуваних» для інших) засобів. Результатами цих інтенсивних 
композиторсько- виконавських пошуків (тут вже композитор не 
може обійтись під час створення музики універсальним фортепіа-
но або внутрішнім слухом) нових тембрів, у тому числі, стали нові 
інструментальні техніки. Саме інструментальні, адже з одного боку, 
оновлення музичного мислення ХХ століття «супроводжувалось 
посиленим інтересом до технічних новацій… в цьому сенсі як мо-
дерн, так і постмодерн, вже спочатку пропонували митцю «іспит» 
на технологічний універсалізм» [752, с.  70], з іншого – сонорно- 
фактурне, характерне, регістрове, ритмічне, звуковисотне усклад-
нення композиторської мови ставало або неможливим у виконанні 
голосом, або вимагало від вокаліста (хористів) інструментальних 
засобів втілення (втім, інструменталізація вокальної творчості роз-
почалася ще в оперному співі, зокрема у кастратів, майже паралель-
но з навчанням «співу на інструменті»).

Проголошене П. Бyлезом «Підняття техніки на рівень ідеї!» – 
фактично вказує на смислове перехрестя методу, пов’язаного з пев-
ними типами мислення, і техніки. Саме у сфері останньої іде бо-
ротьба за першість (наприклад, додекафонної техніки), техніка по-
стає маркером стилю і форми. У тому числі, це авторські техніки, як 
у «Поліфонічному концерті» Ю. Буцка – з парадоксальним синтезом 
додекафонії і ладової системи знаменного розспіву, коли дванад-
цятитонова організація розташовує характерні поспівки по різних 
регістрах, розсереджуючи їх у штучно спроектованому просторі  
з поліфонічним накладанням, співставленням у складній вертика-
лі, далеко від чітко локалізованої звуковисотно монодії знаменного 
розспіву.

Дзеркальним відтворенням серіальності постала алеаторична 
техніка, «заперечуючи» надмірну структурованість першої (хоча 
обидві системи однаково директивні). М. Переверзєва підкреслює 
пріоритетність інструментальної музики в сучасних алеаторних 
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композиціях [624, с.  4] (що  підтверджується і значним кількісним 
переважанням на користь інструментальних складів), вказуючи на 
їх інструментальне коріння від часів імпровізаційної традиції фоль-
клору, а потім композиторських опусів з неповною нотацією прелю-
дій: «клавірна і ширше – інструментальна імпровізація, ще до епохи 
бароко… була одним з близьких попередників алеаторної музики 
ХХ століття, так як в тому вигляді творчості творцем був сам вико-
навець». Рання інструментальна музика висунула «вільну імпрові-
зацію на основі використання специфічних для даного інструмен-
ту технічних і фактурних прийомів…, які у своїй сукупності ведуть 
до перших самостійних форм інструментальної музики – прелюдії, 
токати і т. д.» [624, с.  21]. Одним з перших в європейській музиці 
алеаторних опусів була «Фортепіанна п’єса ХІ» К. Штокхаузена 
(1957), яка ґрунтується на авторській «техніці груп», контрольова-
них організуючими числами. Ця техніка має на увазі диференціацію 
матеріалу за унікальною комбінацією темпу, артикуляції, динаміки, 
інтервальних складів, мотивів, тембро- реєстрових забарвлень фі-
гур і пасажів, а також розгорнутих груп, званих «моментами». Піа-
ніст вибирає один з 6-ти темпів, 6-ти динамічних рівнів і 6-ти типів 
артикуляції з їх модифікаціями, а переходячи до наступної групи  
орієнтується на виписані праворуч від нотних систем темп, дина-
міку і артикуляцію і довільно переходить до будь-якої іншої групи, 
яку виконує відповідно до цих вказівок. Сам Штокхаузен відзначав, 
що «Фортепіанна п’єса XI є нічим іншим, як звуком, певні частинки, 
компоненти якого поводяться статистично» [624, с.  190]. Мобіль-
ність форми і тканини, швидкість переключення на наступну ча-
стину у нових форматах та особливий інструменталізм фактурно- 
артикуляційного викладення вказують на фактурно- звукову си-
стему фортепіано. Алеаторні композиції можуть відтворювати як 
руховий принцип, так і «ідеї статичного розвитку», пов’язані з «фі-
лософією чистої тривалості» (наприклад, у Фелдмана), яка «увійшла  
в європейську літературу, породивши «драматургію потоку» 
(Джеймс Джойс, Марсель Пруст), що відтворилося у сценічній дра-
мі, кіно, нарешті, в інструментальній музиці» [845, с. 49].
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Друга половина ХХ століття дозволяє говорити про сонористику 
не тільки як про конкретну стилістичну подію, а й про «сонорис-
тичну естетику», «сонористичне слухання» [659, с. 155]. Музичний 
інструменталізм і тут посідає передові позиції з причини відповід-
ності своєї природи сонористичній гіперрозвинутій системі фак-
турних форм (обов’язковість багатоголосної вертикалі, надтрива-
лість або смуга дрібних тривалостей), їх мобільності, просторово-
сті, поліпластовості, проникненням в музичну тканину графічних, 
математичних прийомів. З емансипацією звуку сонористика вивіль-
нила стихію його тембру, його енергії, здатність до трансформації 
структур і їх поєднань, комбінування ліній, пластів, блоків, тобто до 
творення звукової форми, викликаючи до життя найрізноманітніші 
види співвідношень, суто індивідуальну логіку структурування ці-
лого. Все це стимулює особливості організації просторово- часового 
континууму. Так, К. Болашвілі аналізує шлях нового типу структу-
ротворчих тенденцій сонористичної тканини в такому історично 
інструментальному» жанрі як симфонія – від компромісних варіан-
тів синтезу до принципової модернізації під впливом сонористики.  
В останніх наявність концептуального, «складно будованого смис-
лу» (Ю. Лотман) з опозицією «дія – споглядальність» виникає  
в більш складних, ніж в традиційному симфонічному циклі, формах. 
Наприклад, в симфонії С. Губайдуліної «Чую… Умовкло…» опози-
ція звучного – зникаючого реалізується не у вигляді протиставлен-
ня, а як грані єдиного звукообразу, що постійно переходять один 
в другий. Тобто ідея розвивається на основі вирішення проблеми 
функціонування звуку, що символізує особистість в її різних якісних 
і кількісних проявах. Симфонізм мислення – в наскрізному розвит-
ку матеріалу, об’єднаного повторними структурними елементами, 
єдиною логікою динамічного розвитку з формуванням пропор-
ційно врівноваженої структури цілого. Так і в останніх симфоніях  
А. Тертеряна при майже повній відсутності будь-яких ознак 
жанрово- структурного канону у центрі постає сам звук, як втілення 
Всесвіту, його мікро- та макрорівні, де вічні проблеми Народження, 
Життя і Смерті злиті воєдино.
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Ідея емансипації звуку як такого лежить і в основі філософської 
і творчої концепції мінімалізму. Мінімалізм доводить звук до авто-
номії першоелементу, звільненого від системних зв’язків і відносин 
зі світом суб’єктивного. Додається сюди і нове сприйняття часу – 
іманентної характеристики музики як мистецтва, розгортання му-
зичної думки у композиторському та виконавському аспектах – час 
тут абстрагується від динамічного процесу, стає вертикальним,  
як в архаїчній або позаєвропейській свідомості. Спосіб функціо-
нування архаїчного матеріалу – повтор, тому мінімалізм неминуче 
пов’язаний з репетитивністю, як у своїх ускладнених формах, зокре-
ма техніках фазового зрушення (С. Райх), аддиції (Ф. Гласс, Н. Корн-
дорф), аугментації (С. Райх), бінарної опозиції та циклічної прогресії 
(А. Пярт), має інструментальну природу.

Головний принцип електронної музики – створення звуків ви-
ключно засобами електрики, технічна (сьогодні – цифрова) їх 
трансформація, знаходження нових форм і механічна їх реалізація, 
відкриття невідомих раніше звукових форм – відпочатку був спря-
мований на інструментальний світ, навіть в акомпануючих голосу 
формах. Композитори електронної музики підійшли впритул до 
«праоснови» музики – структури звуку. Новим якісним етапом роз-
витку електронної музики стала компьютерна музика.

Нові акустичні можливості відкривають перед митцем необ-
межену «свободу вибору» засобів втілення художніх задумів і по-
роджують настільки ж небувалі труднощі. У союзі музики і техніки 
(композиторської, виконавської і інженерної) лідируюче положення 
завжди займала перша. Музика «замовляє», винахідницька думка 
«пропонує», але це ніколи не було «рухом по прямій». Точкою тя-
жіння тут постає художня виразність того чи іншого засобу і його 
естетична цінність.

Смисловим і технічним перехрестям найгостріших внутрішньо- 
музичних проблем постає сфера інструментальної творчості, кон-
цепційні та інструментально- технологічні витоки якої сягають 
у барочну культуру. Гра інструментальними тембрами та їх по-
єднаннями надає композитору значно більше тембрових (зокре-
ма сонористичних), діапазонних, динамічних, дрібно- ритмічних,  
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макро- тривалісних варіантів. До того ж, у хоровому, наприклад,  
співі, який має більше можливостей, ніж сольно- вокальний, сторіч-
чями вибудовувалася система ладового хорового строю, що став 
однією з головних детермінант соборно- хорової цільності, але сьо-
годні «заважає» новим технікам композиції. Музичний інструмен-
талізм тут посідає передові позиції з причини відповідності своєї 
природи сонористичній гіперрозвинутій системі фактурних форм 
(обов’язковість багатоголосної вертикалі, надтривалість або сму-
га дрібних тривалостей), їх мобільності, просторовості, поліплас-
товості, проникненням в музичну тканину графічних, математич-
них прийомів. Все це стимулює особливості організації музичного 
просторово- часового континууму як «багатоманітності в єдності», 
делегування багатоканаловості смислів.

Щодо зміни музично- мисленнєвої парадигми, цікаво відстежи-
ти наступну динаміку ролі інструменталізму у визначених В. Конен 
трьох пластах музики. У фольклорі превалюють вокальні форми, 
найбільш пристосовані для моментального синкретичного вклю-
чення, хоча саме у цьому пласті народжується й первинний, у тому 
числі професійний, інструменталізм. В академічній музиці – авто-
номізація інструментальних форм, певна паритетність з тенденці-
єю до інструменталізації вокалу і композиторських технік, до ди-
наміки нарощування тембрально- інструментальних засобів вира-
ження, втрачання оперою – королевою ХІХ століття своїх позицій  
у ХХ, актуалізація інструментальних жанрів. У третьому пласті – 
пріоритет інструментальних звучань, первісна тенденція до інстру-
менталізації вокалу у джазі і паритетність в масових жанрах, харак-
терні «стильові» засоби звуковидобування, у тому числі електронні. 
Але у двох останніх пластах без інструментів неможливо обійтись, 
вони стають необхідною базою буття відповідних жанрів і форм (на-
віть в акомпануючій функції).

В останні десятиріччя феномена тиші в музиці так чи інакше 
торкаються більша частина музикознавчих, композиторських і ви-
конавських досліджень і суджень. Композитори останньої третини 
ХХ – початку ХХІ століть не тільки підтверджують своєю творчіс-
тю відзначену дослідниками тенденцію до використання виразно-
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го потенціалу тиші в якості стійкої стильової прикмети, але й мно-
жинно висловлюються про сутність явища й власне його розуміння  
(досить тут назвати С. Губайдуліну, Г. Канчелі, Д. Кейджа, Л. Ноно, 
X. Лахенманна, В. Сильвестрова, А. Пярта та ін.). Виконавці не 
тільки демонструють своєю грою (грою – тому що висловлюються  
у зазначеному питанні, більшою мірою, інструменталісти), але й 
досліджують «народження звуку з тиші», відтворення тиші, спо-
кою в цезурах і паузах, оволодіння навичкою «зупинятися свідомо»  
і т. і. (М. Аркадьєв, Ф. Гершкович, Н. Давидов, К. Ігумнов, А. Корто, 
Г. Нейгауз, С. Ріхтер, А. Шнабель і ін.). Аналіз феномена музичної 
тиші знаходимо у музикознавчих розробках М. Аркадьєва, Л. Ка-
занцевої, А. Коробової, К. Майденберг- Тодорової, П. Мєщанінова, 
Є. Назайкинського, І. Нікольської, Л. Раабена, І. Рибкової, С. Савен-
ко, О. Соколова, В. Сирова, В. Холопової, А. Шумкової і ін. Мабуть, 
найбільше комплексно й повно зазначена проблематика відбита  
в дисертаційному дослідженні І. Некрасової «Поетика тиші у вітчиз-
няній музиці 90-х рр. XX століття», де переконливо розкривається 
значення та значимість, функціональність та ідеологія тиші в її фі-
лософському, музичному, естетичному й технологічному аспектах, 
співвідношення явищ і понять тиші й мовчання.

«Тиша», «безмовність» мають глибоку семантику, представля-
ють один з найдавніших універсальних символів, що множинно 
відбите в духовній поезії й міфології, релігії й філософії. Семантика 
«тиші», «мовчання» сходить як до різних типів східних вчень, так  
і до європейських традицій (неоплатонізм, буддизм, ісіхазм, суфізм 
і т. д.). У християнській духовній традиції «тиша» виявляє іпостась 
прояву Святого Духа, знаменуючи відокремленість від цивілізації, 
виявляючи потаємність звучань молитви, звертання до Бога, катар-
тичних станів. Архетип «тиші» сприймається у світлі таких ключо-
вих понять, як «мир» і «спокій», духовна рівновага, споглядання. 
Виникає уявлення про рух з «малого світу» (душі) у безмежність, 
«Безмовність», «Сон мертвий» [619]. Сприйняття тиші в різних ре-
лігійних і філософських напрямках має важливу загальну власти-
вість: позитивний зміст, символ цілісності, гармонії, істини й мети 
духовного Шляху. Таким чином, «через езотерику тиші, що не знає 
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просторово- часових і національних границь, можна сприйняти 
єдину загальносвітову пра-мову духу» [588]. У світовідчутті кінця  
ХХ століття динамічний погляд на мир змінився споглядальним, 
що відбилося в посиленні індивідуально-суб’єктивного початку, по-
треби знайти опору у вічних етичних і естетичних цінностях, твер-
дженні принципів стилістичного синтезу в художньому мисленні, 
пошуку метамовних універсалій, зокрема, до висування в якості 
нового інформативного елемента – тиші, мовчання. «Завдяки своїй 
нематеріальній сутності, тиша легко стає «матеріалом» будь-якого 
виду мистецтва, елементом будь-якої знакової системи, не втрача-
ючи при цьому основної властивості – невичерпності змісту» [588].

У мистецтві образ тиші різноманітний і багатофункціональний, 
тут тиша демонструє якість амбівалентності зі здатністю до ви-
раження найрізноманітніших емоцій, почуттів, ситуацій та явищ. 
Семантичний діапазон образу (символу) тиші в мистецтві простя-
гається від вираження «позачасової всесвітньої величі», високо-
го спокою до відтворення « інтимної тремтливості миті» [588], від 
«мовчання – тиші зі «змістом»» до «тиші – з мовчанням тих, що 
пішли» (Г. Айгі). Але «міркування про мовчання, тишу знайомі чи 
не всім, хто займається мистецтвом (особливо тим, хто працює зі  
звуком, – музикантам, поетам). Мова йде не просто про «тему 
тиші», «тему мовчання», часто злитої в їхній творчості з темою сну, 
смерті … а саме про прагнення зрозуміти сутність феномена» [315]. 
При цьому визначення цієї сутності, змістів тиші не лежить на по-
верхні, вони обкутані таємницею («вислизають»), їхня актуалізація 
залежить від контексту, взаємодії «знаків» тиші, настроєності ви-
конавця й публіки. І. Некрасова виділяє кілька рівнів осмислення 
феномена тиші залежно від контексту – реальна тиша, прототип 
тиші; її штучний «двійник», художній образ; композиційний засіб, 
фактор експресії і т. д. [588]. Подібна значеннєва й функціональна 
гнучкість тиші не тільки фіксує її амбівалентний характер, але й по-
яснює відмінності трактувань самого поняття в різних досліджен-
нях і контекстах. Так, тиша й мовчання не завжди ідентичні й на-
віть не завжди зв’язані одне з одним. Тиша в загальноприйнятому 
релігійному й філософському значеннях виступає як самодостатній 
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феномен, що володіє завершеністю, абсолютністю, якістю «крапки 
рівноваги світу», навіть необхідної умови для духовного розвитку.  
Мовчання – категорія не стільки онтологічна, скільки мовна (у тому 
числі, це стосується і музичної мови). Наразі, воно має якості проце-
суальності, результативності, кінцевості. Тобто мовчання (на відмі-
ну від тиші) – «завжди дія, що має у своїй основі різні першопричи-
ни. Воно смислово рухливо й піддане безперервному внутрішньому 
«переінтонуванню» [588]. Інтерпретація тиші й мовчання в різні 
історичні періоди відбиває особливості домінуючого соціокуль-
турного типу: ідеаціонального або почуттєвого (згідно типології  
П. Сорокіна) [759, с. 285].

Якщо для лінгвістів, літературознавців, філософів тиша вже ціл-
ком «відбулася» у науковому осмисленні як «феномен», «архетип», 
«концепт», «естетика», «універсалія», то для музикознавців, ком-
позиторів і виконавців сьогодні подібний підхід до явища активно 
розбудовується (але вже цілком склався). Оскільки музичний мате-
ріал, за вказівкою М. Бонфельда, «це організована композитором 
звучна матерія, тобто все те, що звучить (іноді паузує) у процесі 
реального або уявлюваного виконання музичного твору», у цей час 
«немає таких проявів звучання/тиші в навколишній реальності, не-
має таких штучних або природніх звуків, які в тій або іншій формі 
не могли б виявитися компонентами музичної мови. І, отже, прин-
ципової границі між музичним і позамузичним у рамках самої зву-
кової атмосфери не існує» [93, с. 77]. Тут варто згадати зауваження  
Б. Асафьєва про те, що першими стимулами музичної ритмоінто-
нації в найдавнішому мистецтві були позамузичні «німі стимули»: 
крок, жест, міміка, танець. Сучасні композитори активно залучають 
у своїх композиціях не-музичні звуки, прагнучи до розширення ар-
сеналу музично- виразних засобів. Тут, насамперед, мова йде про 
створення нових прийомів гри на музичних інструментах (з актив-
ним залученням різних музичних «лексем» тиші), і, одночасно, про 
стимулювання розвитку самих інструментів. У цьому процесі зба-
гачення засобів виразності, власне, виявилися задіяними й акаде-
мізовані вже у другій половині ХХ століття баян, домра, балалайка, 
бандура.
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Музичними значеннєвими носіями тиші можуть виступати па-
узи, фермати, хронотопні параметри, жанрові «формули», гучнісна 
динаміка, звук-тема, звук-образ, прийоми звуковидобування, фор-
ми виконавських рухів інструменталіста і т. д. Перераховані можливі 
знаки тиші в музиці використовуються композиторами та виконав-
цями варіативно, їхня інтерпретація визначається, переосмислю-
ється й сприймається в контексті цілого. У континуальності такого 
процесу взаємодії висловлюваного і того, що мається на увазі, (рівно 
подаваних виконавцем), утворюється, як у будь-якій мові, своєрідна 
аура тиші. Ефект присутності цієї аури в музиці «можна уподібнити 
якійсь своєрідній інтенції, яка підтримує значеннєву структуру тек-
сту зсередини, що надає йому остаточної повноти» [59].

Поетика тиші в музичному мистецтві, насамперед, асоціюється 
з паузами, тобто, з тишею в її реальному вираженні. Пауза пройшла 
досить тривалий шлях розвитку, перш ніж у другій половині ХХ сто-
ліття стати феноменом, рівнозначним звуку, тонності. У дисертації 
І. Некрасової [588] докладно розглядаються етапи цього шляху, ви-
являються функції паузи в музиці різних музичних епох і стилів аж 
до другої половини XX століття, коли пауза стає невід’ємним компо-
нентом становлення концепції твору, «самостійним тембром» му-
зичної тканини, не просто прирівнюється в значеннєвому значенні 
до звуку, але «ухвалює на себе частина привілеїв, що раніше нале-
жали винятково йому: своєрідну тонікальність, континуальність  
і, як це ні парадоксально, позначення гучносної динаміки» [588] 
(твори А. Пярта В. Лобанова, Е. Денисова, С. Губайдуліної, Р. Ле-
деньова й ін.). Здатність паузи до заміщення звучання у фіналі ба-
гатьох сучасних творів І. Некрасова порівнює з функціями тоніки,  
з тою відмінністю, що тоніка «затверджує можливість закінчення», 
а тиша демонструє його «принципову неможливість». Цю «тоні-
кальність тиші» дослідниця називає «дзеркальною тонікальністю».

Таким чином, пауза як елемент тиші таїть у собі безліч філософ-
ських, психологічних та естетичних змістів. Але пауза, як «зупинка, 
припинення» (у перекладі з латинської), тиша або мовчання, за вка-
зівкою провідних виконавців повинна бути виразною, «голосною», 
значимою й, у той же час, нерозривно зв’язаною зі змістом музичної 
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процесуальності. Тобто формально перериваючи дію, фактично па-
узи виконують прямо протилежну роль: вони й надають театраль-
ній дії або музичному твору безперервності, плинності, всеосяжної 
цілісності «настрою», зв’язують воєдино різні елементи музичного 
цілого. Тому найважливіший аспект функціонування тиші в музиці 
– виконавський. Адже музичний твір живе у процесі його виконав-
ського, конкретно- інструментального втілення. Отже, час продов-
ження (рос.– «дления») й значеннєвого наповнення («життя») пау-
зи, тиші в музиці залежить саме від виконавця. «Виконавська пауза 
відбиток, що немов зупинився в часі, усвідомлення передає вищий 
ступінь істинності, що відбувається мовчанням або недомовле-
ністю. Але за кожним мовчанням постає загадка розуміння» [59]. 
Недарма багато прийомів втілення тиші в музиці базуються на ін-
струментальних формах руху (так звана каденція- візуале А. Шнітке  
в Скрипковому концерті №  4, диригентські паси в «Чую… Замов-
кло» С. Губайдуліної і т. д.)

Метафізичність паузи у всій своїй повноті виявляється в просто-
рі художньо- творчої гри. У чистих видах гри, як то музика, поезія, 
танець, пауза присутня як частина техніки виконання, тимчасового 
континууму, «звучання» тиші, діалогу звук/тиша, розуміння- змісту 
в чистому виді. Кожна пауза, залежно від місця знаходження, у про-
цесі ритму гри має своє функціональне навантаження, свій компо-
зиційний лад, який ґрунтується на принципах, прийомах і способах 
композиції. Так, Т. Барсукова виділяє наступні функції паузи: 1) па-
уза як процес передбачення образа, як споглядання, мотиваційний 
початок зародження ідеї; 2) пауза як обмірковування ігрового ходу, 
подачі, спостереження, міркування; 3) пауза як спосіб відновлення 
духу, зупинка, відновлення духовної енергії; 4) пауза як концентра-
ція енергії в умовиводі і як «світозупиненість» у досягненні резуль-
тату й моменту істини [59]. Цікаво, що Хайдеґґер (фундатор теорії 
гри) знаходив спільні риси своєї концепції з деякими ідеями буддиз-
му, зокрема, з духовною практикою мовчання. Відмінність складає 
«занурення в собі» (вихід з буття) у буддизмі та занурення в буття у 
філософа (нагадаємо, що Дж. Кейдж – маестро тиші – теж цікавився 
вченням «пустоти» східної філософії). Гра, як тимчасова подія, має 
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свою пульсацію, свої фази, своє ритмічний «пульс», у якому є «під-
йоми й спуски, сплески осяяння й моменти тимчасового затихання» 
[59]. Цим законам гри відповідає й музична тиша.

Поняття тиші, паузи (як і звучного тону) у музиці перебуває  
в якісному співвідношенні з категорією часу. Останнє часто ви-
користовується як поняття первинне й невизначуване [42, с.  129]. 
Насправді, категорія часу складна, мінлива й складновизначає-
ма. Дослідженням цієї проблеми в музиці, філософії й антрополо-
гії багато років докладно займається М. Аркадьєв, спостереження 
й висновки якого особливо цінні для нас, тому що дослідник є не 
тільки теоретиком, композитором, але й успішним виконавцем у 
галузі музичного інструменталізму (фортепіано, диригування орке-
стром). Аналізуючи історію питання, починаючи із Платона, Арис-
тотеля, Плотіна, давньоіндійських або давньокитайських трактатів, 
через новаторські, уже майже феноменологічні за духом і методу 
міркування Блаженного Августина в XI книзі «Confessionum» аж 
до досліджень про природу часу в Гуссерля, Хайдеггера, Сартра, 
Мерло- Понті, Р. Інгардена, О. Лосєва, М. Бахтіна, В. Вернадського, 
основоположника хронософії Д.Т. Фрейзера, і праць І. Пригожина, 
– М. Аркадьєв обирає феноменологічний метод, причому не тільки 
як філософсько- естетичний, але і як аналітично- прикладний – для 
опису «живої структури» музики, так, як вона дається в «креатив-
ному, виконавському прочитанні нотного тексту» [42, с.  129–130].  
У цьому аспекті, а також у руслі якісної (квалітативної) концепції 
часу особливого значення набуває термін неточно перекладеного 
на російську мову бергсоновського терміну «durée» – «тривалість» 
(дискретний елемент музичної тканини, без урахування процесу-
альності). В.І. Вернадський переклав його як продовження («дле-
ние»), що виражає основну процесуальну інтенцію Бергсона про час; 
якісний, недискретний характер тимчасового розгортання музики. 
Взагалі в історичному зрізі уявлення про час носять змістовний ха-
рактер. Цікаві міркування А. Гуревича про німецьку середньовічну 
культуру (нагадаємо, що саме в Німеччині активно розбудовувалася 
класична інструментальна музична культура): «…взагалі час – не по-
рожня тривалість, але заповнювання деяким конкретним змістом, 
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щораз специфічним, певним… Час настільки ж реальний і речовий, 
як і інший світ… це не форма існування світу, абстрагована від ре-
чей, а конкретна предметна стихія, тканина на верстаті богів… час 
не стільки усвідомлюється, скільки безпосередньо переживаєть-
ся…» [232, с. 104–112.]. Блаженний Августин називає час «розтяган-
ням… самої душі» [цит. за 42, с. 131]. У класичній німецькій філософії  
й наступних філософських течіях виробляється уявлення про час, 
як про синонім становлення, процесуальності як такий. Бергсон уже 
робив висновки про універсальний характер «дления» й зв’язував 
його з еволюційною сутністю світового (у  тому числі, біологічно-
го) становлення як творчого процесу. А Вернадський заявив, що 
«грань між психологічним і фізичним часом стирається» [142, с. 45]. 
Тут доречно провести паралель із «дотичністю» пауз, тиші у сфері 
музичного інструменталізму. Руки виконавця, як правило, у такий 
момент або театрально «завмирають» (не зупиняються, а переста-
ють контактувати із клавіатурою, струною і т. д.), або демонструють 
якісь театральні акторські жести позаінструментального (диригу-
вання паузою, «відсторонення» інструмента, демпферизація струн 
у щипкових…) або безпосередньо інструментального характеру (гра  
«у повітрі») – тобто відбувається просторово- тимчасове «остра-
нение» (рос.) від звучної матерії й матеріальності, тілесності ін-
струмента у загальному тимчасовому континуумі музичного твору, 
своєрідне припущення гри з розрахуванням на розуміння присвяче-
них. Крайнє вираження такої інструментальної тілесності – «4.33»  
Дж. Кейджа, «Хвилина мовчання» Є. Кісліцина або «мовчазне ви-
конання» забороненої пісні М. Теодоракіса з «мовчазною» же гіта-
рою в руках, коли вся композиція – суцільна пауза. Сам інструмент, 
його «життя» (як призначення художнього звучання) у момент тиші 
в руках виконавця наочно демонструє (підсилює) «абсолютне мов-
чання» (вокаліст із «вбудованим інструментом» – дихає, рухається, 
дивиться, може кашлянути і т. д.; його тиша «не абсолютна») і, од-
ночасно, повну об’єктивну (незалежну від людських фізичних про-
цесів) свободу перейти зі стану мовчання у стан звучання. Таким 
чином, музичний інструмент ніби гіперболізує явище, «роблячи» 
його, із проявом майстерності. Гіперболізація тиші зв’язана також 
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з можливістю підсилити контраст між тишею й звучанням за раху-
нок щільності фактури, динаміки, артикуляційно- тембрових пара-
метрів.

Відмінною рисою інструментального виконання є наочність 
його інтонаційно- рухової сторони, форм виконавських рухів  
і інструментально- звукових прийомів, у тому числі, у сфері тиші 
(дихальна мускулатура, що забезпечує голосоутворення в співі й 
мові, приховані від слухача- глядача). У музичному інструменталізмі 
такі механізми видимі й сприймаються в цій якості навіть без сли-
шання музики (наприклад, якщо виключити звук при збереженні те-
левізійної «картинки»). Цю особливість прекрасно використовував  
А. Шнітке в «каденції- візуале» Четвертого скрипкового концерту, 
коли скрипаль грає в усе більш високій теситурі й, нарешті, немов 
вириваючись за межі можливого, «грає» у повітрі. Виразний, осмис-
лений рух триває в тиші, беззвучній грі пальців, іде «усередину чи-
стого змісту». Подібна інтонаційна ілюзія спирається на супутні 
зорові образи й слуховий досвід слухача, на темброво- стильовий 
багаж інструмента. Також і при досить довгих паузах між звучними 
тонами або акордами, виконавські рухи (або їх раптове «зависан-
ня») залишаються наодинці з тишею й внутрішньою слуховою уя-
вою. Така пауза наповнюється інтонаційним (значеннєвим) змістом, 
а картина інструментального інтонування виявляється феномено-
логічно протилежною співу. Якщо в першому «подих рук» представ-
лений наочно, то в другому подих схований й «видає себе» у худож-
ній вібрації, лише в цезурах виявляючись безпосередньо.

Ситуація «повернення часу» (І. Пригожин і І. Стенгерс) у теоре-
тичній науці другої половини ХХ сторіччя збіглася з аналогічними 
процесами в музичній практиці й теорії. У цьому змісті абсурдист-
ський твір Кейджа виступає крайнім його проявом. Концепція часу 
М. Аркадьєва й пропонує «навчитися перебудовувати наша сві-
домість зі шкільної звички мислити час як чисту й незалежну від 
реальних процесів тривалість, перестати його мислити як безвід-
носний і абстрактний плин, що аж ніяк не так просто» [42, с. 133]. 
Тобто, «вимірюємо ми, швидше за все,  все-таки не «чистий» час, 
не чисту тривалість, яка, швидше за все, не вимірна в цій якості,  
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а цілком реальні й конкретні процеси у світі» [42, с. 134]. Синоніміч-
ність часу й процесу, континуальність- процесуальність теоретиків 
фізики ХХ століття сполучається з інтонаційною процесуальністю 
Б. Асафьєва в музиці, з ідеєю становлення як основною у найважли-
віших музичних жанрах опери й симфонії. І якщо у вокальній, голо-
совій процесуальності музики вбачається зв’язок з континуумною 
процесуальністю подиху, серцебиття (що і є життя людини, органіч-
не), то у процесуальності музично- інструментальній до зазначеної 
(виконавськи- людської) додається (нашаровується) якась незалеж-
на від життя однієї людини (виконавця, композитора, слухача) – 
об’єктивна процесуальність, «реальні й конкретні процеси у світі» 
з його мінливістю, відбиття універсального процесу «все временит-
ся» (Бергсон- Гуссерль), «временящаяся материя» (М. Аркадьєв).  
У процесі виконання інструмент у певному змісті сам виступає «вре-
менящейся» матерією у руках виконавця. Просторовість, фактур-
ність, артикуляційно- динамічна рельєфність на інструменті також 
«временится», стає. Тому природно, що абсолютистське вираження 
квалітатитивної концепції часу в музиці втілилося в Дж. Кейджа не 
у вокальному, а в інструментальному творі.

Музичний інструмент являє собою матеріалізоване втілення того 
художнього синкрезису, у якому розбудовувалася музика. Мате-
ріалізуючи ідеальні звукові образи й уявлення, музичний інструмент  
і сам здатний формувати нові музично- звукові ідеї в галузі «чисто-
го змісту», без посередництва слова. Вже при виготовленні до ін-
струменту «вкладається» жива протоінтонація (В. Медушевський) 
і, одночасно, витончено відшліфовані художні (митецькі) параметри 
звучання/тиші. Цю роботу продовжує й композитор. Але справж-
нє життя вдихає в музичний інструмент виконавець. Таким чином, 
інструмент являє собою якийсь потенційний музичний простір  
з різноманітними можливостями, який композитор, і ще конкрет-
ніше виконавець організовують у певному процесі, хронотопі від-
повідно до свого індивідуального неповторного (композиторського 
й виконавського) задуму. І тут співвідношення загальне – одиничне 
виступає в амбівалентній і взаємо- зворотній якості. Протоінтонація 
як узагальнена семантико- звукова формула твору не просто містить 
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у собі знаки тиші. Саме явище протоінтонації відсилає нас до тиші 
як символу цілісності, що транслює прадавні змісти буття.

Таким чином, у музичному мистецтві тиша (між звучними тона-
ми, до й після них, а також в абсолютному своєму вираженні) має 
семантичне значення не менш, а часом і більш важливе, ніж звучан-
ня (згадаємо нейгаузівське «звук повинен бути обкутаний тишею»).  
У другій половині ХХ – початку ХХІ століть тиша стає деяким уні-
версальним феноменом (для різних видів мистецтва), що надає 
цілісності сучасній культурі. А в музичній культурі вона відіграє 
найважливішу роль у структурній і значеннєвій організації му-
зичної композиції. Сам же «мотив мовчання», тиша та її варіанти 
(««концентрований» (порожнеча) і «абсолютний» (вакуум)» [315])  
є відбиттям складних інтеграційних процесів, що протікають у сфері 
художніх, літературних, філософських, релігійних, політичних по-
шуків сучасної епохи.

У музиці феномен тиші, здебільшого, втілюється в музично-
му інструменталізмі. Це пов’язане з більш вираженим контрастом 
(фактурним, динамічним, діапазонним, жестово- театралізованим) 
звучання/тиші, відсутністю в інструмента фонових елементів люд-
ського мовчання (подиху, кашлю, мимовільного руху і т. д.) з одно-
часною об’єктивною, технічно й фізіологічно незалежною готовні-
стю (можливістю) перейти від мовчання до стану звучання. Інстру-
мент навіть у стані мовчання персоніфікує собою не просто потен-
ційне звучання, але саме звучання художнє (на відміну від можливо-
го мовленнєво- побутового в людини). Одночасно інструментальне 
мовчання фіксує специфічну абсолютність тиші (з  повним запе-
реченням земного звукового середовища – подиху, мимовільного 
руху, кашлю і т. д.) як зіткнення з позамежним, як «інобуття» звуку 
й тематизму [315; 367], а не їх небуття, що повністю відповідає про-
цесуальності музичного мислення, природі музичного хронотопу. 
Невипадково Г. Айгі вводить поняття «Майстерність Мовчання».

Наочність інтонаційно- рухової сторони інструментального му-
зикування, форм виконавських рухів і інструментально- звукових 
прийомів, у тому числі, у сфері тиші (дихальна мускулатура, що 
забезпечує голосоутворення у співі й мові, сховані від слухача- 
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глядача), якість «временящейся» матерії інструмента дозволяє 
сприймати мовчання як «тишу зі змістом», а виконавські рухи (або 
їх раптове «зависання»), залишаючись наодинці з тишею й вну-
трішньою слуховою уявою створюють інтонаційно- значеннєву па-
узу. Форми музично- інструментальних виконавських рухів (гра  
в повітрі, беззвучне натискання клавіш або клапанів інструмента  
і т. д.), абсолютність інструментальної тиші, її театралізована наоч-
на гіперболізація втілюють інобуття звучних тонів і тем у їхньому 
художньому різноманітті: тиша як зникнення матерії й з’єднання  
з Абсолютом (нездійснений проект О. Скрябіна «Чиста пауза»), як 
немузичне звучання зовнішнього миру («4’33» Дж. Кейджа), «тиша 
зі змістом» (зіткнення з безмежним) і «тиша з мовчанням тих, що 
пішли» («Misterio» В. Сильвестрова для кларнета-соло), милости-
ве умиротворення, напружене очікування, занурення у сон-забуття, 
романтична мрія і т. д. Семантичний діапазон образа- символу тиші 
коливається в музиці від інтимно- трепетного до філософського.

Осмислення цього таємничого феномена займає людство про-
тягом багатьох століть, а різноманіття його проявів у різних видах 
мистецтва невичерпне. За висновком Є. Назайкинського, «тиша 
як об’ємний образ, … як елемент образної палітри мистецтва…
представляє собою скоріше цілий всесвіт, до якого потрібно лише 
трохи наблизитися, щоб він перестав сприйматися як одна зірка»  
[577, с. 216]. Музичний інструменталізм із його невербальною при-
родою чистого змісту дозволяє здійснити таке наближення в яскра-
вому матеріалізованому закарбуванні ідеальних звукових образів  
і уявлень.

Стосовно жанрово- стильової системи музично- інструмен-
тального мистецтва ХХ–ХХІ ст. вкажемо лише на утворення без-
лічі форм і типів, а також на тенденцію до синтезу форм аж до 
індивідуально- авторських.

Таким чином, сфера інструментальної творчості постає своє-
рідним перехрестям вказаних найгостріших внутрішньо- музичних 
проблем. А її концепційні та інструментально- технологічні вито-
ки сягають у барочну культуру з автономізацією інструментальних 
жанрів і сонатну (передусім) культуру «віденців» з кристалізацією  
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і семантизацією чисто інструментальних форм висловлення, народ-
женням надвербального типу мислення «чистими» смислами «аб-
солютної» музики – того її стану, коли інші види мистецтва і філосо-
фія черпають свої ідеї і технології в музиці. Від кінця ХVІІ і протягом 
ХІХ століть сформувався і успішно функціонував той характерний 
тип виконавця- композитора, чиє мистецтво актуалізувалося через 
інструмент. Дана тенденція була суттєво поглиблена у ХХ–ХХІ сто-
літті, коли інструментальний твір для конкретного інструменту або 
інструментів неможливо написати «за фортепіано» або «на слух». 
Проголошена у цей період тенденція до пошуку нового звуку вима-
гає його винайдення безпосередньо на інструменті, який часто «під-
казує» композиторам і виконавцям «свої» інструментальні звучні 
прийоми та напрями розвитку музичного матеріалу.
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РОЗДІЛ 4. 
СЕМІОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ МУЗИЧНОГО 

ІНСТРУМЕНТАЛІЗМУ

4.1. Музична інструментальна творчість  
в світлі структурно- семіологічної  
та мовно- мисленнєвої концепцій

Звернення до семіологічних засад в сфері інструменталь-
них органології, музики і виконавства є глибоко закономірним, 
як з внутрішніх причин, так і через загальнокультурні процеси  
ХХ–ХХІ століть в цілому. Сама художня практика спрямовує тео-
ретичне музикознавство до галузі семіотики, оскільки з цієї точки 
зору воно «не що інше, як інтерпретація музичної системи за до-
помогою вербальної мови (як універсальної знакової системи, здат-
ної інтерпретувати будь-яке суспільне явище, будь-який комуніка-
тивний процес)» [310, с. 56]. Щодо музичного інструменталізму як 
об’єкту семіологічного дослідження, можна передбачити певні пи-
тання про коректність постановки проблеми семіотичних процесів 
не в музичному творі взагалі, а в більш локальній сфері, пов’язаній 
з музично- інструментальною органологією, морфологією, виконав-
ством і т. д. З нашої точки зору звернення до семіології тут є пра-
вомірним і ефективним, оскільки включення до зазначених сфер 
музично- інструментальної творчості семіотичних параметрів ство-
рює необхідні якості цілісності і всебічної смислової наповненості. 
Подібно до вербальної мови, музично- інструментальна організація, 
будучи вираженням музичного смислу, не тільки наділяється певни-
ми граматичними, образно- звуковими, асоціативно- історичними, 
виконавсько- психологічними та артистичними формами, що відріз-
няються естетичною досконалістю, а й являється носієм інформації 
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як способу комунікації. Саме тут ефективним виявляється виробле-
ний Ю. Лотманом структурно- семіотичний підхід як один з важ-
ливих способів осмислення складних об’єктів, таких як художній 
твір, культурна епоха, музично- інструментальне мистецтво і самі 
музичні інструменти. Структурний метод, на думку Ю. Лотмана, за-
безпечує логічність дослідження, обґрунтованість висновків і мож-
ливість показати цілісність об’єкту. З другої половини ХХ століття, 
актуалізовані семіологічні потенції науки (і  власне розвиток семі-
отики як спеціальної науки) стали активно проникати до музичної 
естетики і музикознавства. Цьому процесу сприяли багато в чому 
музично- авангардистські течії, образні і технологічні параметри 
яких стимулювали суперечки про здатність музики виражати кон-
кретними (перш за все, чисто інструментальними, позавербальни-
ми) засобами певні смисли. Розгорнулося певне протистояння між 
прихильниками трактування музики як асемантичної реальності –  
і як системи знаків. І хоча в цілому більше прихильників знаходило 
твердження про музику як засіб специфічної художньої комунікації, 
механізми і природа музичного значення, символіки, знаку залиша-
ються і сьогодні перспективними об’єктами наукового дослідження. 
Справа тут не тільки в наявності певної знакової системи в «чисто-
му» музично- інструментальному «повідомленні», комунікації, де 
відсутній вербальний текст, який багато в чому визначав або сприяв 
формуванню цілісного смислу, а також чисто музичних інтонацій 
в умовах інструментального супроводу співу. В інструментальній 
творчості спрацьовують механізми асоціативно- звукової пам’яті, 
яка зберігає певні семіотичні знаки самого інструментарію в його 
уречевлено- органологічному (тембральність, вид інструменту, спо-
соби і прийоми гри), а також ситуативно- змістовному (ритуал, до-
звілля, виробничі процеси і т. д.) і жанрово- стильовому виразах. 
Таким чином, семіотичний підхід в дослідженні музичного інстру-
менталізму диктується потребами сучасної виконавської і компо-
зиторської практики, музичної психології та теорії виконавства, 
сприяючи розвитку їх когнітивного аспекту. Семіологічний ракурс 
дослідження дозволить зробити ще один крок на шляху розвитку  
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і пізнання інструментального мистецтва не тільки з позицій логіч-
ної організації, але і з точки зору змістових, комунікативних сторін.

Семіотика як спеціальна дисципліна оформилася в 70-і роки  
ХХ століття (в 1974 р. відбувся перший Міжнародний конгрес з се-
міотики), хоча на рівні методології наука про знакові системи фак-
тично функціонувала вже в 60-і роки (в 1964 р. побачили світ «Лекції 
по структуральною поетиці» Ю. Лотмана, в 1965 р.– «Основи семі-
ології» Р. Барта, в 1968 р. – перше видання «Відсутньої структури» 
У. Еко). Народившись на перетині структурної лінгвістики, теорії 
інформації і кібернетики, на власні очі являючи собою «простір пе-
рекладу з мови філософії на мову науки і назад» [920, с. 6], семіоти-
ка зуміла досить швидко «впровадитися» до інших наук, зокрема, 
до мистецтвознавства і музикознавства, яким стали необхідні нові 
методи дослідження та інтерпретації постмодерністських мовних 
засобів, які активно народжуються і трансформуються. Будучи сво-
єрідною «класифікацією дискурсів» [920, с. 12], семіотика одночас-
но вибудовує локальні напрямки всередині цих наук і певним чи-
ном претендує на роль своєрідної суми гуманітарних знань, здатної 
описати і пояснити будь-яке (дискурсивне) явище як прагнення до 
єдиної спільної мови – метамови. Останнє, втім, так і залишається 
претензією, як це було, наприклад, із середньовічною схоластикою. 
Недарма, починаючи від Ч. Пірса і Ч. Морріса, вчені відзначали па-
ралель між трьома розділами семіотики (синтактикою, семантикою, 
прагматикою) і схоластичного трівіум (trivium – граматикою, діа-
лектикою і риторикою). Адже, як відомо, знакова система завжди 
виявляє синтаксичні (внутрішньосистемні), семантичні (зв’язок 
знакової системи з зовнішнім світом) і прагматичні (між знаковою 
системою і користувачем цієї системи) відносини, виступаючи як 
«відмежоване безліч елементів- знаків з системою відносин між 
ними, яке здатне утворювати зв’язку з контекстом, а також може 
бути використано інтерпретатором» [920, с. 8].

Взагалі до вироблення єдиної метамови прагнули різні філософ-
ські та наукові школи (психоаналіз, логічний позитивізм, когніти-
вістика, синергетика та ін.). Семіологія тут вигідно відрізняється 
від них тим, що її інтереси зосереджені на самій мові, а не на даних 
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досвіду. Зазначені школи «відволікаються» на емпіричні дані (і при 
цьому можуть робити і роблять деякі мовні «помилки»), прихо-
дять до суперечностей у власному дискурсі, тим самим розхиту-
ючи свою власну методологічну основу. У семіотиці ж цей ефект 
(або дефект) неузгодженості пом’якшується якраз свободою ін-
терпретацій, так як немає жорсткої залежності від світу фактів (як, 
наприклад, в синергетиці). Саме інтерпретативний характер доз-
воляє семіотиці природно і плідно «пустити коріння» в музичному 
мистецтві, тим більше, в такому невербально інтерпретованому,  
як інструментальне.

Прагнення до побудови єдиної несуперечливої, методологічно 
бездоганної теорії є, на думку вчених, «вродженою ідеєю» культури. 
Таким чином культура рятує себе від ентропії. Подання універсуму 
як семіосфери, семіотичного цілого – один з механізмів самозахисту 
від власної поліфонічної множинності, здатної «переварити»-зни-
щити саму себе. Втім, сама семіотична доктрина сьогодні поки да-
лека від теоретичного і методологічного завершення – натомість 
музично- інструментальна мова, будучи відкритою до подальших 
«відкрить», володіє системною якістю завершення у своїй практич-
ній композиторській і виконавській реалізації.

У другій половині ХХ століття музичний авангардизм, з одного 
боку, і розвиток семіотики, з іншого, стимулювали суперечки про 
здатність музики виражати конкретними засобами певний смисл. 
Протиставлення точок зору – музика як асемантична реальність  
і як система знаків – доходило до вельми різкої конфронтації. І хоча 
в цілому більш переконливо стверджувалося уявлення про музику 
як засіб особливої – художньої – комунікації, механізм музичного 
«повідомлення» і природа музичного значення залишалися і зали-
шаються актуальними об’єктами наукового дослідження. І якщо  
в вокально- інструментальних жанрах вербальний текст сприяє чи 
сприяє багато в чому не тільки формуванню цілісного смислу, але 
і чисто музичних інтонацій, то комунікативні та смислові аспекти 
музично- інструментального «повідомлення» передбачають власні 
специфічні знакові умови. Семіотичний аспект є своєрідною спро-
бою перекладу невербального музично- інструментального «пові-
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домлення» на мову людського спілкування, який супроводжуєть-
ся «зменшенням невизначеності і збільшенням комунікативності» 
[485, с.  125]. Наведена цитата Ю. Лотмана відноситься до сфери 
людського сну, а не інструментальної музики. Однак, порівнюючи 
сон і музику – «переказати сон так само важко, як, скажімо, пере-
казати словами музичний твір» [там само, с.  726] – вчений якраз 
точно передає одну з характеристик «чистого» інструментального 
мистецтва. Адже «музика залишається самодостатньою і без вся-
кого слова» [846, с. 192]. В. Холопова підкреслює таким чином силу 
і специфіку «абсолютної музики» (німецький термін XIX століття; 
вітчизняна музична думка вважала за краще йому вираз «чиста, не-
програмна інструментальна музика»). Однак саме поняття «абсо-
лютної музики» з властивою німецькій науці філософізацією свого 
часу підняло симфонію бетховенського типу на вищий щабель му-
зичної та художньої ієрархії, затвердивши тезу про те, що власне 
інструментальне мистецтво є музикою як такою (відзначимо, що 
диференціація вже автономної якості музики на вокальну та інстру-
ментальну відбивається в народній термінології як опозиція «музи-
ка – спів»: «музикою» в народі називають чисто інструментальне 
музикування [532, с. 92]). І ось тут семіологічні принципи мислення 
і сприйняття виявилися необхідним посередником між творцями, 
виконавцями (на «зорі» формування «чистого» інструменталізму ці 
позиції поєднувалися в одній особі) і слухачами. Чисто музичні інто-
наційні (ритмічні, звуковисотні мелодійні, ладові, фактурні) струк-
тури стають носіями смислів, ідей, їх знаками (про такі ладові знаки 
можна говорити вже у вченні про лади у давньогрецькій музиці).  
В цілому вже давньогрецьке розуміння музики як науки створюва-
ло передумови звернення першої до семіологічних принципів в ос-
танній третині ХХ століття: «Новий рівень цивілізації, досягнутий 
древніми греками через перевірку музики числом, полягав в тому, 
що інтелектуальною активністю вони відірвали музику і «мусичні 
мистецтва» від їх первісної, архаїчної магічно- ритуальної функції» 
[850, с. 8]. Через числа і пропорції філософи і музиканти прагнули 
висловити закони світобудови, гармонії. І музика тут виступала 
наочним і чутним втіленням цієї числової досконалості світу – як 
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практичне мистецтво (настройка струн, інтервали, ритми, лади)  
і як наука (теоретичні розрахунки висотних і ритмічних пропорцій). 
У платонівській теорії подібності семи планет і музичних інтервалів 
(зокрема, на струні канону), в числовому розумінні музики форму-
валися ті інструментальні знаки самого слова «музика», які збе-
рігаються вже понад дві тисячі років. І якщо епоха європейського 
бароко з її ентузіазмом передачі в музиці «рухів душі» (але вивіре-
ними риторичними фігурами), як і романтизм з його неподільним 
пануванням «естетики почуттів» (з  власними знаками «подиху», 
«печалі», «героїки», «любові», «шляху» і т. д.), проголошували відхід 
від математичного підходу, то XX століття висунуло проблеми по-
шуку нових раціональних систем творів, які вже не могли обійтися 
без числових розрахунків; розквіту інтелектуалізму в мистецтві; ви-
користання принципово нових технічних засобів.

Доведені до досконалості протягом ХVII – ХХ століть «емоційні 
можливості і високі логічні взаємозв’язки всіх елементів музики» 
(В. Холопова) дозволили цьому виду мистецтва передавати своєю 
«безсловесною мовою» навіть те, «що неможливо було висловити  
у вигляді філософських ідей» [846, с. 23]. Фундатором такого роз-
витку музики – чистого непрограмного, невербального інструмен-
талізму став Бетховен (за спирання на досягнення барокових та кла-
сицистських форм). Втім, емансипація музики фактично відбулася  
в епоху Й.С. Баха, хоча «не стала тут помітною, оскільки Бах ото-
чував її «завісою словесних емблем» [там само, с. 98], та його попе-
редників – органістів (від Я. Свелінка), клавіристів (від верджина-
лістів), скрипалів (А. Кореллі та ін.) та ансамблістів. На твердження 
У. Еко, у XVII столітті символи сприймали як справжню реальність: 
«Люди того століття вважали обов’язком перетворювати світ на 
гущавину Символів, Маскарадів, Мальовничостей. Все повинно 
було відображати таємні зв’язки, бути скарбницею смислів, розпо-
відати багато, але негаласливо, приховувати більше, ніж відкрива-
ти. Таємниця символу (межа меж) летюча, подібно голубці, яка ви-
слизає, і ніколи невідомо, де вона. Але мріяти про те, що свідомо 
не дається, чи то не є вершиною найшляхетніших бажань?» [943, 
с. 331]. Не дивно, що саме в таку добу народжується нове музично- 
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інструментальне мистецтво, здатне втілювати чисті смисли но-

вими мовними засобами, вибудовуючи на їх основі нового типу 

комунікації музиканта зі слухачем. Головні відкриття музичного 
бароко – народження опери; становлення інструментального кон-
церту; емансипація концертних залів; емоційне враження афектів; 
енергія моторного руху – привели до історично нового поняття 
«музика». Всі вони у великій мірі сформувалися в інструментальній  
(«абсолютній») музиці.

Ключовою ідеєю останньої виступила емансипація музичного ін-
струменталізму і пов’язана з його специфікою і засобами вираження 
нова можливість втілення Абсолюту. Для XVII століття показовою 
є тенденція, поруч з ствердженням чисто інструментальних мовних 
засобів, проекції аріозно- вокальної музики на інструментальну (по-
двійного мімезису), зокрема, в сфері риторики. Так, Л. Пилаєва ци-
тує французького клавесиніста де Сен- Ламбера: «взірці красномов-
ства схожі на музичну п’єсу, бо гармонія, ритм, такт, розмір та інші 
подібні речі, яких дотримується майстерний оратор в складанні 
своїх творів, належать більш музиці, ніж риториці» [661, с. 12]. Ос-
тання, безумовно, відіграла важливу роль у становленні та розвит-
ку форм інструментальної музики (проте ми, слідом за Дальхаузом, 
вкажемо, що тут слід утриматися від надто прямолінійних аналогій).

Також гнучко, на наш погляд, потрібно підходити і до питання 
походження музики. Визнаючи давній нерозривний зв’язок інстру-
ментальної гри зі словом, необхідно відзначити, що інструменталь-
не музикування «від самого початку пов’язане з життєво необхід-
ними процесами … а також ритуальними обрядами … з прихову-
ванням людського голосу», що робить самі інструменти, виконав-
ство на них і виконувану на них музику впізнаваними «знаковими 
носіями». Подібна знаковість – «невербальна трансляційна систе-
ма» – спрацьовує і за «межами власне трудового досвіду» [532, с. 7] 
і ритуальних дій. Визрівання музики «з немузики» І. Земцовський 
бачить «не тільки як «механічний» процес виокремлення- виділення 
музичного інструменту», а й як становлення нової якості: «Можна 
стверджувати, що історично музичний інструмент – це … якийсь 
новий, взаємоперехідний синтез, якесь нове, небуденне мислення, 
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нарешті» [304, с. 127]. Цю нову якість дослідник бачить в генетиці 
музичного інструментарію як «одночасно і відокремлений від тіла 
жест, і відокремлений від рота звук» [там само].

Н. Мечковська стверджує, що жестикуляція і міміка – це най-
ближчі до природи з усіх семіотик людини, тому що вони «лежать  
в основі тих фізичних рухів і дій, які складають дієво- образне напов-
нення таких мов людства, як ритуал, танець, гра актора» [544, с. 178]. 
Цей список можна доповнити і музикою як найтрудніше декодує-
мою семіотичною мовною системою, особливо в сфері т.зв. «чистої» 
інструментальної музики – яка безпосередньо, без залучення сло-
ва (і зайвого «перекладу» на іншу знакову систему) передає «чисті 
смисли» – мислепочуття. У музикуванні (як і в розвитку людського 
інтелекту в цілому) нарівні з голосом бере участь рука, саме вона ви-
робляє звуковидобування і звуковедення на інструменті. За Асафье-
вим, «процес … інтонування, щоб стати не промовою, а музикою … 
минаючи слово (в  інструменталізмі), але відчуваючи вплив «німої 
інтонації» пластики і рухів людини (включаючи «мову» руки), … стає 
«музичною промовою», «музичною інтонацією»» [49, с.  211–212].  
І, далі, «рука людини немов може «вкласти голос» в інструмен-
тальну інтонацію» [там само, с.  216]. Заслуговує на увагу гіпоте-
за К. Квітки про те, що первісна людина, висвердлюючи отвори 
на флейті, враховувала лише оптичну (а  не акустичну) симетрію. 
«Ймовірно, первісний майстер не турбувався тим, які саме інтер-
вали він отримає на своєму інструменті; йому була приємною на-
явність різних звуків … вважалися гарними ті звуки, які в резуль-
таті цього виходили … Тільки поступово включався до цієї справи  
слух» [363, с. 221].

Найдавніша із зазначених мов людства – ритуал (де активно за-
стосовувалися і музичні інструменти), а найдавніший компонент 
в ритуалі – це знаковий фізичний рух. Однак, перш за все часове 
(а  якщо точно, просторово- часове) мистецтво музики безпосе-
редньо пов’язане з рухом –однією з первинних семіотик людини.  
У музичному інструменталізмі крім смислової процесуальності 
розгортання, розвитку музичної ідеї (або навіть окремого звуку- 
образу, звуку- символу) і засобів художньої виразовості (мелодії, 
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ритму, фактури, динаміки) – рух стає наочно- відчутним, матеріаль-
но відчутним, типологізуємим або імпровізаційно несподіваним, на-
решті – пов’язаним зі способом звуковидобування і ведення звуку.  
І не тільки в концертно- сценічній або фольклорній обстановці, 
де увагу спеціально направлено на зазначені форми руху. Семі-
отичні параметри руху з музичним інструментом в руках навіть  
в процесі древніх ритуальних (часто – з вимогою містичного при-
ховування людського голосу), трудових або дозвільних дій, як  
і виконавські форми рухів на інструменті (безпосередньо для звуко-
видобування), збагачуються звуковими враженнями (на ударних – 
тембрально- ритмічними, на струнних і духових – ще і тембрально- 
звуковисотними, мотивно- мелодійними, ладовими, артикуляційни-
ми і т. д.), формуючи новий шар вже звукової семіотики (або нове 
синкретичне утворення звуко-руху) з власною знаковою системою. 
До того ж відомо, що музична (ритмо- звуковисотна, динамічна, 
артикуляційна) виразність значною мірою моделює пластику люд-
ських рухів, а також кінестетичну активність мови, що в умовах  
інструментальної гри є неподільним.

В ході історичного розвитку зазначена звукова семіотика  
в її тембрально- інструментальному, ритмічному, інтонаційно- 
звуковисотному, ладовому, мотивно- мелодійному вираженні, збе-
рігаючись в асоціативно- звуковий пам’яті, здатна опосередковано 
або прямо впливати на образно- звукові уявлення наступних епох, 
в тому числі, і у «чистій музиці». Наприклад, звучання мідних духо-
вих інструментів часто асоціюється з образами героїки, військової 
доблесті, переможного апофеозу; полювання / «лісової» міфологіки; 
свят; ритуалів, а згодом, в результаті нових асоціативних рядів, роз-
вивається професійне музично- інструментальне мистецтво – також 
з трагічними, фантастичними, гротескними образами, естрадно- 
джазовими сферами.

Дерев’яні духові частіше втілюють образи ідилічної пасторалі, 
казковості, фантастики, ігри, характерності моторного або лірич-
ного висловлювання і т. д. При цьому живе дихання, яке є основою 
звуковидобування на всіх духових, може символізувати як земне 
людське життєве начало («дихання життя», «землі», «людини»), так  
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і потойбічне, містично- надприродне, духовне Суще («дихання 
неба»). Недарма ж цей спосіб звуковидобування лежить в осно-
ві «короля інструментів» – органу, офіційно допущеного славити 
Бога в католицькому храмі поруч з «ангельськими голосами» хору. 
Крім того, вдихаючи повітряний струмінь (як «подих життя», «дух»)  
і транслюючи його до інструменту, виконавець на духових як би 
оживляє, міфологізує, персоніфікує свій інструмент, який в резуль-
таті стає здатним «говорити» потойбічним, неземним, нелюдським 
«голосом» (що  наочно доводить участь в звуковидобуванні амбу-
шурного апарату за аналогією з людською мовою і неможливість 
одночасного використання голосу), являючи слухачеві або іншим 
учасникам дійства (як і самому виконавцю) особливим чином зако-
довану ідею, символ – за допомогою специфічних мовних засобів.

Щипкові інструменти (щипкові хордофони), генетично пов’я-
зані як зі співом, так і з танцювальними рухами, органологічно- 
природно володіють камерністю звучання і мобільністю, асоцію-
ються, відповідно, з ритуальними і світськими вербальними жан-
рами (супровід молитовно- духовних, історико- епічних або розва-
жальних пісень), а також з яскравими ритмічно- звуковисотними 
характерними національними або жанрово- танцювальними симво-
лами. Їх органологічна здатність до з’єднання ритмічної чіткості в 
розстановці акцентуації (як у ударних) зі звуковисотними параме-
трами звучання зумовила необхідність їх створення та побутуван-
ня у всіх практично народів світу. Саме щипкові (передусім, лютня, 
гітара та ін.) опрацьовували у вказаних жанрово- стилістичних сфе-
рах цілий комплекс інструментально- фактурних кліше народжу-
ваного гомофонного мислення (не  залишаючи поліфонічних при-
йомів). Такі гомофонні «паростки» органічно утворювалися, при-
живалися і розвивалися саме на інструментальному грунті, адже 
інструменти виконували функції басо-континуо, а далі – різних 
видів гомофонного супроводу темі-мелодії у вигляді акордових та,  
головне – важливих моторно- віртуозних фігураційних засобів, 
які й народжувались у лютневому виконавстві і звідси транслюва-
лись до клавірно- фортепіанного, скрипкового. оркестрового і т. д.  
(котрі стали розвивати і власну лінію фігураційності, загальних 
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форм руху, педалі і т. п.). Отже, гомофонна парадигма мислення 
дала поштовх для нової інструментальної мовної системи, здат-

ної транслювати найскладніші концептуально- філософські та 

безпосередньо- почуттєві смисли, за якими закріплювались (у гнуч-

кій залежності) певні інструментально- тембральні (й звуковидо-

бувальні) сфери.

Струнні смичкові (фрикційні хордофони), які є продуктом по-
рівняно більш пізньої культури, спочатку застосовувалися лише 
для виконання мелодики, плавних штрихів – виключно як атрибут 
ритуально- обрядової сфери як засобу магічного впливу, посеред-
ника між божественним світом і людиною (моторно- артикуляційні 
прийоми з легкими «стрибучими» штрихами стали доступни-
ми тільки з появою скрипкового сімейства, а у своєму розвину-
тому сучасному вигляді – з удосконаленням смичка Дж. Тартіні  
в 1730 р). Модернізація інструментів і смичків, а також зароджуване 
нове камерно- інструментальне виконавство дозволили смичковим 
хордофонам найбільшою мірою, порівняно з іншими інструмен-
тами, наблизитися до звучання людського голосу (з  відтворенням 
артикуляційно- динамічних тонкощів оперного співу), сформував-
ши за відносно коротку історію свого існування чуттєво- трепетний  
звуковий образ найвищого особистісно- ліричного порядку і, од-
ночасно, блискучої концертної віртуозності як життєвої енергії  
і Краси руху-прагнення.

Складноорганізовані (в сенсі органології, а також використання 
більш пізнього досвіду інструментального виконавства) комплемен-

тарні клавішні з’явилися в результаті синтезування можливостей 
сольної та ансамблевої інструментальної гри різних складів; не по-
требують частого настроювання, як правило, стаціонарно розта-
шовані у концертних залах (крім баяна- акордеона). Вони являють 
собою взірець вже розвиненого музично- інструментального про-
фесіоналізму з традиціями навчання і виконавства, просторово- 
звукового мислення багатоголосої фактури (зі  сталими фак-
турними кліше), керований одним виконавцем (що  концентрує 
диригентсько- режисерські функції цілісного охоплення матері-
алу та інтерпретації. Такі комплементарні інструменти (клавіри,  
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фортепіано, орган, баян-акордеон) і не могли виникнути раніше, 
ніж музично- інструментальна практика набула вказаного досвіду, 
а інженерно- наукова думка не стала здатною для втілення завдань 
клавіатурної механіки, тембро- регістрового «збільшення»-уріз-
номанітнення, різних (комбінованих) багатоголосних формул, 
мисленнєво- виконавської «готовності» до «диригентсько»-одноо-
сібного (перед- інтерпретативного та з ХІХ століття інтерпретатив-
ного охоплення музичного тексту).

Оскільки одним із принципів організації будь-якої структури 
є бінарні відносини, а результатом опису системи є часто жорсткі 
структурні полюси – широка смуга нейтральних елементів, що ма-
ють до них подвійне ставлення, просто не охоплюється. Це знімає 
внутрішню неповну впорядкованість системи, яка надає їй гнуч-
кості і збільшує ступінь непередбачуваності її поведінки. Зростання 
внутрішньої амбівалентності 636 відповідає моменту переходу сис-
теми до динамічного стану. Також одним з механізмів семіотичної 
еволюції є хитання між динамічним станом неописуваності і ста-
тикою самоописів. В музиці існує тип знаків, так звані «символи 
рецепційного очікування, завдяки яким слухач заздалегідь готує 
себе до того, що має почути» [440, с. 123]. Дія таких символів поши-
рюється не тільки на сфери музичної інтонації (в широкому сенсі), 
способу, тематизму, гармонії, але і на образ самих інструментів. Як 
ми вказували, від мідних духових інструментів очікують втілення 
героїки, фанфарно призовної, мисливських або військових персоні-
фікацій і узагальнень, з кінця ХХ століття – джазово- естрадних про-
явів. Від смичкових струнних – максимального наслідування люд-
ського голосу або концертно- віртуозній образності. Від органу – 
піднесено- духовних музичних втілень. Від баяна- акордеона – швид-
ше популярно- демократичну, естрадну або народну музику. Від ней-
трального за тембром фортепіано очікують сонатно- симфонічних 
концепцій, камерно- вишуканих образів (пов’язаних з професійною 
композиторською творчістю) або джазових ритмів і т. д.

636 Амбівалентність (подвійність, неоднозначність) як культурно- семіотичний фено-
мен вперше була описана в роботах М.М. Бахтіна.
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У цьому сенсі важливим є виведене вже в ХХ столітті поняття 
«звуковий образ інструменту». Поняття «звучний образ інстру-
менту» увів до музикознавчої практики Л. Гаккель в книзі «Форте-
піанна музика XX століття» [174], очевидно, спираючись на термін  
А. Копленда «sonorous image» з його роботи «Music and imagination» 
[976]. Копленд встановлює тісний взаємозв’язок між еволюцією ін-
струменту, як конструктивно- акустичним феноменом, і компози-
торською творчістю. Гаккель, застосувавши термін звучний образ 
щодо конкретного інструменту – фортепіано, наділяє вихідне по-
няття Копленда дещо іншим смисловим відтінком, маючи на увазі 
як «звуковий матеріал музики», так і враження, вплив музики на 
слухача [174, с.  6]. А. Малінковська вводить поняття «звукокомп-
лексу» (звукового образу) фортепіано, який найтіснішим чином 
взаємозалежний з широким колом засобів фортепіанної вираз-
ності [511]. Науковий апарат дисертації Т. Буданової ґрунтується на 
термінології Гаккеля. «Звучний образ інструменту» розглядається  
в тріаді «органіка (конструкція інструменту) – інтонаційний смисл, 
усвідомлюваний через комплекс засобів художньої виразності – 
сприйняття слухача» [66, с. 27]. Через осмислення цієї тріади автор 
виходить на дефініції звучного образу в двох аспектах – широко-
му і вузькому. Перший – «звуковий матеріал музики, що відтворює 
в інтонаційної практиці все різноманіття проявів функціональної 
полівалентності. Другий – конкретна грань цієї полівалентності 
(«гармошковий образ», «клавесинний образ», «фортепіанний», 
«джазовий», «імпресіоністичний», «романтичний», «конструкти-
вістський», «елітарний» і т. д.). С. Іванова пропонує поняття «зву-
ковий образ інструменту», істотними для еволюції якого стають 
три взаємопов’язаних і взаємовизначаючих фактори: виконавські 
традиції, нотний текст композитора і результати вдосконалення 
конструкцій інструменту з метою виявлення нових виразних при-
йомів і розширення технічних можливостей [325, с. 9]. На наш по-
гляд, необхідно сюди додати культурно- історичний контекст появи 
та еволюції інструмента, те символічне поле, яке утворилося за його 
участю в духовно- ритуальному, дозвільно- побутовому, літературно- 
поетичному, мальовничому і філософському контекстах. З названою  
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проблематикою пов’язана дисертація А. Тимошенко: досліджую-
чи ставлення до звуку, концепції інструменту і композицій амери-
канських авторів, автор вводить споріднене до вищеозначених по-
няття «художньо- акустичний вид інструменту», під яким розуміє 
«прийняті тією або іншою традицією музично- акустичні якості ін-
струменту і вироблені виконавські прийоми гри на ньому, а також 
уявлення про межі можливостей цього інструменту» [793, с.  16].  
Н. Рябуха узгоджує «образ інструмента» з поняттям «звуковий 
образ світу». Є. Назайкинський, представляючи музичний інстру-
мент «як живу істоту і як річ, як художній твір і як запис музики, 
як фіксацію особливостей певного історико- соціального середови-
ща і як пам’ятник культури, але разом з тим і як особливий світ, що 
представляє у своїх формах і сутності відображення світу реально-
го» [577, с. 83] – виявляє якості володіння ними цілісним образом 
(що підтверджується їх персоніфікацією у міфологічних та мистець-
ких творах).

Серед словосполучень, спрямованих на визначення суті трак-
тування інструменту, зустрічаємо і поняття «образ інструменту» 
(в  акустичному, не в поетичному, міфологічному або мальовничо-
му сенсі) без уточнюючого прикметника «звучний» або «звуковий». 
Розрізняються поняття образу і звукового образу музичного інстру-
мента. Якщо перший включає крім виконавсько- інструментальної 
специфіки міфопоетичну «інструментально- родову пам’ять» з 
відтворення звукообразної моделі світу, то звуковий образ інстру-
мента конкретизує композиторсько- виконавський звуковий кон-
цепт через інструментальну специфіку вираження (індивідуально 
та узагальнено- стильово забарвлену) 637. Обидва вказані образи 
можуть утворювати певні інструментальні архетипи, які склада-
лися на основі «семантичного або образного амплуа» інструментів  
(Н. Рябуха) в результаті історичного шляху музичного мистецтва, 
сформувавши певний інструментальний стиль.

Але від самого «вибухового» утворення системи музично- 
інструментального мистецтва у ХVІІ столітті відтворення такої  

637 Тут виникає також звуковий образ твору.
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звучно- образної семантики пов’язане з невпинним пошуком 
інструментально- звучної виразовості, нарощуванням якості «му-
зичної саморефлексії», самонавчання. Тому недивно, що посту-
пово інструменти починають не тільки втілювати, а й «підказува-
ти» – як авторам музики, так і виконавцям – напрями і прийоми 
інструментально- звукової образності. Аналізуючи шляхи музичної 
творчості від зародження до найвищих взірців музично- звукового 
втілення, можна без труда помітити, що у визначенні звукоідеалу 
епохальної або національної (традиційної) музичної культури най-
більш важливим фактором є використовуваний нею музичний ін-
струментарій. Прикмети композиторського стилю проявляються  
в тому, що художник вибирає і адаптує до власного задуму техніч-
ні, акустичні і виразні можливості інструменту, наприклад, способи 
звуковидобування, манеру виконання, жанрову семантику, а також 
«інтонаційний словник» (Б. Асафьєв).

Слід підкреслити, що у всіх формах музичної творчості завжди 
присутня образна першооснова, оскільки будь-яка художня форма 
передбачає образне перевтілення предметної дійсності. Однак і сам 
інструмент, накопичуючи досвід органологічного вдосконалення, 
виконавської майстерності гри на ньому та композиторського ре-
пертуару з відповідним ідейно- образним жанрово- стильовим бага-
жем, здатний виступати образом, точніше знаком- образом, який ха-
рактеризується бінарними інструментально- речовими та ідеаційни-
ми (духовно- філософськими, культурно- історичними, соціальними) 
параметрами в їх органологічному, виконавському, композитор-
ському аспектах. Складні знакові утворення в музиці спрямовують 
увагу слухача, композитора і виконавця на певний предмет. Домі-
нуючий знак (символ) викликає певну реакцію, що співвідноситься 
з іншими знаковими (символічними) «зчепленнями», які корегують 
«кордони загального очікування», виходячи з безпосередньо по-
ставленого завдання [713, с. 73].

Повертаючись до витоків музичного інструменталізму в ціло-
му, необхідно відзначити, що в музичному інструменті, як в Іншо-
му, втілився якийсь «чарівний» синтез (поліфункціональність) зву-
кового, зримо- образотворчого, чуттєво- дотикового та ідеального 
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(осмислено інтонованого) начал, мов і «мислень» (які, втім, історич-
но розвивалися не ізольовано одне від одного). Ось цей «збіг без-
тілесного (тобто інтонування) і тілесного (знаряддя, конфігурація, 
рух; утворення системи «знаряддя – тіло – знаряддя» [304, с. 127] 
і т. д.)», власне, і дозволяє інструменту «піднятися» до статусу Ін-
шого. Мабуть, звідси виникають міфологічні уявлення про якесь 
«чарівне диво» музичного інструменту, «самограючого» феноме-
ну, – знаряддя, яке уявлялося живою істотою, персоніфікувалося. 
Так, І. Земцовський вказує на індіанців і африканців, які годували 
свої священні барабани їжею, знайомили їх один з одним і т. п. [304, 
с. 127]. Численні приклади такої персоніфікації містяться в міфах, 
чарівних казках, баладах, піснях. У шумеро- вавілонському царстві 
на честь музичних інструментів відбувалися навіть жертвоприне-
сення. «Мотиви музичних інструментів становлять істотну і бага-
то в чому визначальну частину в будь-якій системі музичних об-
разів: і в міфології, і в літературі» [199, с. 67] – продовжимо думку  
Л. Гервер – також в філософії, самій музиці і житті людини. Мотиви 
і образи інструментів виступають посередниками «між сучасністю 
і архаїчним минулим – точно так само, як реальні інструменти, які 
зберегли з незапам’ятних часів основні принципи звуковидобуван-
ня і цілий ряд найменувань» [там само]. Таким чином інструмент 
виступає в якості особливої форми спілкування і одночасно буття 
– людей минулих, нинішніх і майбутніх культур (в семіологічному 
контексті). У міфі звучання музичного інструменту часто пов’язано 
з утворенням, світоустрієм, згодою. Гра на музичному інструменті 
вносить порядок і гармонію, служить облаштуванню світу. Міф про 
Амфіона розповідає про зведення стін у Фівах за допомогою гри на 
лірі [318, с. 238], тобто про організацію- створення простору за допо-
могою інструменту з нерозчленованого хаосу. Недарма руйнування 
міських стін (Трої, наприклад) відповідає руйнуванню, зникненню 
міста як малого космосу. Звідси і мотив настройки музичного ін-
струменту, яка розуміється як відновлення порядку і гармонії. По-
рушення ж музичної гармонії можуть викликати різні лиха [149, стб. 
807]. Цікаво, що в «новій міфології» (наприклад, поезії ХХ століття) 
як зберігається первісна символіка, так і виникає нова. У поезії по-



535

Розділ 4. 

Семіологічна типологія музичного інструменталізму

чатку ХХ століття «відсилання до давніх (особливо грецьких) сюже-
тів поєднуються з міфотворчими «відкриттями». Найважливішою 
особливістю нової міфології можна вважати переважання мотивів 
оживлення (або від початку «живих») музичних інструментів, в той 
час як «для традиційних міфологічних мотивів типова протилежна 
спрямованість перетворення: від природи до культури, від живого 
до неживого» [199, с.  73]. Для нової міфології характерні мотиви 
подвійного буття, символи ідеальної рівноваги природи і культури. 
Тепер для того, щоб «стати» музичним інструментом, необов’язко-
во гинути. Так, «хлебніківські лісовики натягують з чола волосся  
і грають, як на гуслях, кінським копитом», русалки грають «на гуслях 
кіс» [там само].

Причому «тіло», речовість інструмента – його форма, конфігу-
рація деталей, матеріал, спосіб виготовлення, а також особливості 
попереднього «існування» – мають не меншу значимість, ніж його 
звучні якості. Функції інструменту далеко не вичерпуються естетич-
ною сферою (у багатьох міфологіях вона практично не позначена). 
Набагато істотніше в міфах включення інструменту до гармонії сві-
тоустрою, участь в ритуалі, чарівні властивості. Таким чином, самі 
музичні інструменти (як загальна категорія, так і конкретні взірці) 
набувають символічного значення, виступають символами, «обра-
зами, взятими в аспекті своєї знаковості» і «знаками, наділеними 
всією органічністю міфу і невичерпною багатозначністю образу 
… категорія символ наголошує … на виходженні образу за власні 
межі, на присутності якогось смислу, інтимно злитого з образом, 
але йому не тотожного» [10, с.  156]. Саме цей смисл ми маємо на 
увазі, кажучи про символіку музичних інструментів. Адже, «поєд-
нуючи» предмет і смисл, символ одночасно «сполучає» і людей, «які 
полюбили і зрозуміли цей смисл, сприяючи цілісності свідомості 
… в кінцевому ж рахунку смисл справжнього символу через опо-
середковані смислові зчеплення щоразу пов’язаний з «найголовні-
шим» – з ідеєю світової цілокупності, з повнотою космічного і люд-
ського «універсуму»» [там само]. У наші дні у зв’язку з актуалізацією 
«неоміфологічної свідомості», з усвідомленням історії культури як 
«найсуттєвішої частини історії людської символіки» [9] розуміння  
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символічного смислу музичного інструменталізму багато в чому по-
яснює той факт, що саме інструментальна культура стає осередком 
ідейно- образних і мовних шукань в музиці ХХ–ХХІ століть.

Музичний інструмент входить у відносини трансформації і то-
тожності з усіма елементами міфологічного світу і з самим сві-
том: в цьому сенсі кожна з характеристик інструменту не єдина  
в своєму роді. Так, «інструмент ізоморфний людині і може бути її 
інкарнацією. Ізоморфність же самої людини – космосу, організо-
ваному світовому просторові, що, за деякими уявленнями, відбу-
лося з членів тіла першолюдини, забезпечує і відносини ізомор-
фізму або тотожності між світом і музичним інструментом» [199, 
с.  68]. Антропоморфність музичних інструментів виражається 
через подібність між будовою людського тіла і музичного інстру-
менту. Відомо, що часто в народній традиції пропорції і розміри 
музичних інструментів вимірювалися за людськими вимірами,  
а в європейському інструментознавчому словнику існують такі наз-
ви деталей, як голівка, шийка, язичок, ніжка, коліно, ручка, дзьоб, 
крило і т. д. Приналежність інструмента прямо пов’язана з його  
призначенням – тими чи іншими ритуальними, передусім, функці-
ями, які здійснювалися за допомогою гри на ньому. Функціонуван-
ня музичного інструменту в ритуалі – один з обов’язкових мотивів 
древніх міфологій. Таким чином, музичний інструмент як символ 
втілює вищий, духовний смисл. У цьому відношенні доречно знову 
нагадати про освяченість будь-якої людської діяльності, передусім, 
творчої (в  нашому випадку – музично- інструментальної) діяльно-
сті – Феургією (за П. Флоренським), коли музичне знаряддя набуває  
у процесі виконання певної одухотвореності у порівнянні з іншими 
«матеріальними знаряддями технічної культури», відтворюючи «ці-
лісність реальності й смислу» [818, с. 105]. Це і є шлях формуван-
ня магічної сили музичних інструментів, яка у трансформованому 
вигляді відтворюється у діалозі виконавця та його інструментум  
і у сучасній виконавській практиці.

Всі інструменти, від фольклорних (сигнальних, дозвільних, тру-
дових) до складних і витончених академічних, для виконавця і ком-
позитора (а часто і для слухача) є знаком самої музики. Семіологіч-
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ний підхід дозволяє обгрунтувати ідею про музичний інструмен-

талізм як імпульс до народження нової якості мислення, як символ 
відокремлення від людської тілесності жесту і звуку. Адже найваж-
ливіша семіологічна категорія – знак – це не просто «слід референ-
та». Знак являє референта як «текст», де «інформація про об’єкт 
заміщення володіє різним ступенем згорнутості або розгорнутості» 
[98, с. 29]. Відображення референта, за Пірсом, відбувається в моду-
сі третинності, де знак, відділяючись і віддаляючись від того, що він 
заміщає, набуває смислу; не просто використовується замість, але 
«створює образ референта з точки зору людини, традиції, культури» 
[там само]; дає можливість подивитися на те (того), що відобража-
ється, під іншим кутом зору – побачити певний символічний образ. 
Музичний інструмент як «продовження» руки, амбушюра, всього 
людського тіла, «відділяючись і віддаляючись», дозволяє людині 
на відстані «погляду зі сторони» точніше, ювелірніше, докладніше, 
об’єктивніше вивчити саму себе. Одночасно при грі на інструменті 
не відбувається повного поділу виконавця з інструментом: музикант 
в процесі перекладу мислепочуття на інструментальний звукообраз 
тактильно, слухово і зорово – безпосередньо – відчуває такий пере-
клад як власне висловлювання. Інструмент, створений «за образом 
і подобою» людини, допомагає виявити і проявити різні надлюдські 
(бажані, чарівним чином посилені) можливості – протяжності (або, 
навіть, нескінченності – за допомогою спеціальних прийомів гри) 
дихання, надвіртуозної моторики (недоступної голосовому вико-
нанню), багатоголосся, сконцентрованого в єдиному мисленнєво- 
виконавському центрі («людина- оркестр»), звуковисотного діапа-
зону, динамічних параметрів, штрихів, сонористичних компонентів, 
мелодійної вичурності (наприклад, стрибкоподібнх, «неспівочих» 
будов) і т. д. – тих прийомів і засобів, які прийнято називати інстру-

ментальними в силу підвищеної складності або неможливості їх 

виконання людським голосом. Таким чином, саме спосіб репрезента-
ції референта стає підставою для категоріального розподілу знаків 
(індекс, ікона або символ) і, головне, «інструментом» генерування 
смислів.
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Але музичні інструменти, здатні озвучувати генерування смис-
лів 638 без слів (так би мовити, безпосередньо), переростають ста-
тус знаку, стаючи фактично «Іншим» (за  Ю. Лотманом; як писав  
Б. Асафьєв, «… інструмент був немов голос його «хазяїна», його 
«друге Я»» [49, с. 253]), здатним вступати у діалог (з виконавцем, слу-
хачем, текстом, композитором, іншими інструментами), пропонува-
ти свої «теми», напрями або засоби, трансформуючи такий діалог 
або навіть направляючи його. Інструментальна музика від ХХ сто-
ліття прийшла до такого стану речей, коли фактурні, артикуляційно- 
динамічні, тембральні та інші особливості і характеристики музич-
них інструментів «диктують» композитору хід розвитку музичної 
драматургії, а не тільки вибір засобів її втілення. А отже, музичний 
інструмент виступає не тільки знаряддям для вираження музичної 
ідеї, а й знаряддям мислення музиканта- інструменталіста і ком-

позитора, який володіє інструментом (або покладається на звуков-
тілення інструменталіста- однодумця).

Така ситуація кореспондує з лотманівським розумінням самороз-

витку культури в контексті структурно- семіотичної концепції як 

діалогічного процесу, при якому наявність «Іншого» виступає про-
відною умовою виникнення нових культурних кодів. Музичний ін-
струмент як «Інший» стає здатним створювати нові музично- мовні 

коди як в певному типі культури (національному, стильовому, в тому 
числі індивідуально- стильовому, епохальному і т. д.), так і поза ним.

На самоактивність створених людиною музичних (як і інших) 
знарядь вказує І. Земцовський (легенди про самограючі дудочки, 
чарівний вплив інструментів на людину та навколішнє середови-
ще – створення, зцілення або руйнування). Інструмент від початку 
приховує в собі більше, ніж людина- творець вклала у нього на сві-
домому рівні. І такі «приховані таємниці» інструменту – важливе 

невербальне джерело музики взагалі і одна з підстав його персоніфі-
кації. «Продовження» мовлення в інструменті породжує «антимов-
лення», а «продовження» тіла – «антитіло» (наприклад, інструмен-

638 Звичайно, у виконавського процесу, тобто – людиною- виконавце.
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ти, зроблені з кісток). Фактично таке «антимовлення» і стає «абсо-
лютною» музикою і музикою взагалі, як тим, що відрізняє музичну 
мову від вербальної.

Ю. Лотман вказував, що «кодуючі і декодуючі пристрої» знахо-
дяться саме поза текстом, поза типом культури. Щодо музичного ін-
струментарію, можна навести такий приклад. У всіх народів є влас-
ні танбуроподібні інструменти (щипкові з грифом), тому що саме 
вони, за М. Імханицьким, виступають найбільш пристосованими 
(принаймні, в їх давньофольклорному, не модернізованому відпо-
відно до вимог професійної композиторської творчості вигляді) до 
чіткого, з різноманітною акцентуацією виконання ритмічних струк-
тур, збагачених звуковисотністю (в  порівнянні з ударними). Така 
виразна акцентуація танбуроподібних (перш за все, в дозвільних та 
обрядових танцювальних формах вираження) робить неможливим 
визначення первинності походження щипкових у тих чи інших на-
родів. Одночасно зазначена синтезована (така, що загострює вираз-
ність сприйняття) ритмічно- звуковисотна особливість актуалізує 
необхідність виникнення таких інструментів.

Відповідно до теорії лотманівської структурно- семіотичної 
концепції, твори мистецтва минулих (в  тому числі, дуже далеких) 
епох культури «продовжують брати активну участь в її розвит-
ку як живі чинники». У культурі «працює» не тільки найближ-
чий хронологічний період, а «вся товща текстів культури, все, 
що міститься в її пам’яті, прямо або опосередковано включаєть-
ся в її синхронію» [цит. за 295, с.  21]. В цьому плані музичний ін-
струмент, навіть будучи суттєво модернізованим, зберігає весь 
«шлейф» (інструментально-»родову» пам’ять) своїх історичних  
властивостей – функціонально- ситуативних, жанрових, стильо-
вих, мовних і семантичних якостей, так чи інакше вводячи їх в нові 
мовно- стильові даності. Інструмент як «живий фактор» подаль-
шого розвитку власної семіосфери транслює накопичені знаки- 
символи, а композитор і виконавець накладають на них нові, які 
формуються, відповідно до епохально- стильових, індивідуально- 
стильових установок, загальних евристичних позицій творчості. Та-
ким чином, усередині кожної музично- інструментальної культури  
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(як і в музичному інструменталізмі в цілому) постійно збільшується 
семіотична різноманітність при збереженні ключових стабільних, 
сформованих століттями знакових характеристик інструменталь-
ної матеріальності – тембру, способів «спілкування» виконавця  
з інструментом, тобто засобів звуковидобування і ведення звуку  
і т. д. (наприклад, емоційної чуттєвості смичкових, відносної ней-
тральності щипкових, значної нейтральності фортепіано тощо). 
Кожен з таких володіючих значенням вузлів знакової організації, 
здатний виявляти тенденцію до перетворення на своєрідну «куль-
турну особистість» (Ю. Лотман) – «замкнутий іманентний світ  
з власною внутрішньою структурно- семіотичною організацією, 
власною пам’яттю, індивідуальною поведінкою, інтелектуальними 
здібностями і механізмом саморозвитку» [цит. за 295, с. 21]. В ре-
зультаті музично- інструментальне мистецтво в цілому, як система, 
цілісний організм являє собою поєднання таких «квазіособистіс-
них» семіотичних утворень і системи комунікацій між ними в сис-
темі «композитор – інструмент – виконавець – слухач» в різних по-
зиціях, між інструментальною і вокальною творчістю, між різними 
видами мистецтв, в культурі, всередині і між епохами, національни-
ми умовами і т. д.

Сказане дозволяє сформувати поняття музичного інструменту 
наступним чином: це спеціально створене знаряддя або природний 

предмет, призначений для втілення (передачі) композиторського  

і виконавського мислепочуття спеціальними засобами у трансля-

ції відповідних історико- стильових та музично- мовних кодів куль-

тури).

Відповідно музичний інструменталізм визначається нами у двох 
рівнях. У широкому розумінні – це узагальнююча дефініція сукуп-

ного історико- теоретичного знання і музичної практики, пов’яза-

них з органологічними, історичними, національними, виразовими, 

технологічними специфічними та універсальними властивостями 

музичних інструментів; жанровими, історико- та індивідуально- 

стильовими, музично- мовними характеристиками (параметра-

ми) звучного матеріалу (музики, зокрема, музичних творів) для 

інструментів; специфічною музично- інструментальною виконав-
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ською технологією (майстерністю) гри та мислення. Музичний ін-

струменталізм у вузькому розумінні – це музичний інструмента-

рій і технологія гри – володіння інструментами

* * *
За У. Еко, семіотика є не стільки наукою, скільки особливим мо-

дусом мислення, грою в знаки, життєвою пригодою [944] (семіотика 
і сама «перетворюється на особливий модус мислення», а людське 
мислення «має знакову природу» [99, с. 13, 17]). В. Медушевський 
вказує, що категорія музичного знаку, вбираючи у себе і терміноло-
гічно узагальнюючи (крім вказаних нами музично- інструментальних 
показників) такі традиційні поняття, як виразові засоби, інтонація, 
мелодія, фактура та ін., більшою мірою відповідає сучасним концеп-
ціям мислення у цілому та музичного (музично- інструментального) 
мислення (як  і пов’язаним з ними семіотичним засадам, оскільки 
вони вивчають способи вираження і передачі смислу, відносини між 
знаковими структурами та їх «користувачами», створює їх або інтер-
претує [538, с. 80–84]. З функцією знаків музично- інструментальної 
творчості та їх репрезентативним, комунікативним, а, значить, і ког-
нітивним потенціалом тісно пов’язані семантичні параметри інстру-
ментального звучання, що, у свою чергу, вибудовує такий вектор до-
слідження як музично- інструментальне мислення.

Від останньої третини ХХ століття поняття «музичне мислення» 
міцно «оселилося» як у більш вузьких галузях музикознавчих дис-
циплін різних країн, так і у порівняно широкому аспекті вивчення 
музики (філософія, культурологія, естетика, психологія тощо). Влас-
не труднощі у вивченні музичного мислення і полягають у тому, що 
дослідження його в цілому, а також складових його частин вимагає 
комплексного підходу, застосування різноманітних методик, розро-
блених різними науками. Але у рамках даної роботи нас цікавлять 
не стільки теоретично- філософські опрацювання поняття й сут-
ності музичного мислення, скільки його аспекти, пов’язані, по-пер-
ше з виконавською позицією музиканта («людини, яка музикує», 
за І. Земцовським [303, с.  97]), по-друге, зі специфікою музично- 
інструментальної творчості. Така постановка питання, охоплює 
одночасно і музичну мову, і «людину, яка музикує», уособлюючи 
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специфіку більш вузької категорії музично- інструментального мис-

лення. Такий ракурс актуалізується, вважаючи роль музичного ін-
струменталізму у музичній культурі кінця ХХ – початку ХХІ століть.

Будучи складною саморозвиваною системою, «музика про-
являє себе як мова, як сфера вираження почуттів і як мислення»  
(Б. Асафьєв [49, с. 203]). Дійсно поняття «музичне мислення» ши-
роко використовується в філософських, естетичних, музикознав-
чих, культурологічних, психологічних, педагогічних дослідженнях. 
Музичне мислення «повинно бути вивчено одночасно з трьох точок 
зору: як приклад виявлення загальних закономірностей будь-якого 
людського мислення, як один з видів художнього мислення і як про-
яв специфічних властивостей музичного мислення», – констатує  
Б. Асафьєв [там само]. Додамо до вказаних ученим факторів спе-
цифіку інструментальної гри-мислення. Адже якщо «на ранньому 
етапі розвитку європейської музики (нової ери) її звучання концен-
трувалося навколо людського голосу, то згодом приєднується все 
більш широке коло музичних інструментів» [93, с. 70], що справи-
ло свого впливу як на специфічні. так і на загальні характеристи-
ки музичного мислення. Так, широка експансія інструментальної 
музики від ХVІІ століття, зрощення її побутових жанрів (з перева-
жаючою акцентної метрикою) з концертною музикою, модерніза-
ція інструментів, формування тонально- модуляційного розвитку  
і гомофонії – формують практичний і мисленнєвий грунт для 
втілення сонатно- симфонічної драматургії, інструментально- 
фактурних формул, нових прийомів і засобів виразовості. У ХХ сто-
літті пошуки нового звуку приводять до його винаходження, «кон-
струювання» безпосередньо на інструменті, висуваючи специфічні 
(«неперекладувані» [880]) фактурно- темброві формули у якості 
образно- смислових параметрів того чи іншого виду інструменталь-
ної творчості (вокальне звучання у цьому відношенні демонструє 
більш обмежені можливості, поширюючи свій арсенал виразових 
засобів за рахунок інструменталізації). Зростає значення виконав-
ського фактору (імпровізаційні, алеаторні композиції; утворюють-
ся сталі композиторсько- виконавські тандеми задля пошуку нових 
звучань на конкретному інструменті). Інструментальні прийоми  
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й засоби стали здатними «підказувати» композиторові нові образно- 
смислові параметри.

Як категорія музикознавства, термін «музичне мислення» от-
римав найбільш активне опрацювання від останніх десятиліть  
XX століття. Поняття «музичного мислення» відображає важливі 
сторони діяльності усіх учасників асафьєвської тріади – компози-
тора, виконавця, слухача. Спільною думкою можна вважати від-
сутність серед дослідників єдності поглядів на сутність музичного 
мислення, навіть – «різночитання». Сьогодні у наукових розроб-
ках побутують інтонаційно- образне (В. Медушевський), художньо- 
образне (Н. Антонець), образно- музичне (Б. Асафьєв), музично- 
творче (Б. Яворський), виконавське (численні роботи виконавців, 
передусім – інструменталістів), нарешті музично- інструментальне 
(роботи автора статті), більш вузьке – фортепіанно- виконавське 
[174; 180; 511; 906; 930 та ін.] мислення. Найчастіше ж вживаєть-
ся поняття «музичне мислення» (М. Арановський, М. Бонфельд,  
Г. Єлістратова, А. Малинковська, В. Москаленко, В. Озеров,  
О. Самойленко, А. Сохор, Ю. Тюлин, В. Холопова, Ю. Холопов,  
Б. Яворський та ін.). Як правило, музичне мислення розумієть-
ся як частина більш загального поняття «музичної свідомості».  
Як вважає М. Арановський, музична свідомість – це здатність му-
зично мислити, тобто формувати певні музично- звукові конструкції 
і давати їм відповідну змістовну інтерпретацію [32, с. 59].

Власне, створення художнього твору (або його виконання) – 
це, зокрема, постійна робота мислення, «спрямована на відбір тих 
чи інших компонентів задуму і його реалізації (ситуацією вибору 
охоплюється не тільки матеріал і його послідовне розгортання- 
розвиток, але, природно, і самі логічні принципи цього розвитку)» 
[93, с.  12]. У той же час одним з головних, домінуючих чинників  
у визначенні наявності музичних здібностей, за Б. Тепловим, є здат-
ність до відчуття, глибокого переживання в акті музичного спіл-
кування, а також у професійній музичній діяльності. А доведена  
К. Геделем наявність «непереборної неповноти» в будь-якій логічно 
несуперечливій замкнутій системі, свідчить про широту людського 
мислення, що виходить за межі дискурсивно- логічного, за межі 
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вербалізованої його форми [93, с. 17]. Саме ця обставина і робить 
можливим продуктивне творче мислення як таке. Психологи ви-
знають, що роль подібної невербалізованої інформації, переданої, 
наприклад, в міжособистісному спілкуванні за допомогою оптико- 
кінетичної системи (жести, міміка), пара- і екстралінгвістичних 
факторів (інтонації, паузи і т. п.), системи «контакту очима», часто 
виявляється набагато більш значною для спілкування, його осмис-
лення і одержуваних на його основі висновків, ніж власне словесно- 
мовний діалог. У комунікативному акті музично- виконавської твор-
чості, діалозі виконавця і слухача подібна невербальна інформація, 
діяльність невербального інтелекту грають чи не вирішальну роль: 
обидва учасники діалогу віддадуть перевагу очній, живій формі 
спілкування, а не грі в порожньому залі або запису. Більш того, слу-
хач швидше відзначить більш яскравого в артистичному відношен-
ні (в  акті «невербальної комунікації») виконавця. Така осмислена 
невербальна інформація, насичена певним змістом, здатна служи-
ти стимулом не тільки емоційної, а й мисленнєво- інтелектуальної  
діяльності.

Непросту ситуацію в науці щодо визначення розумової діяль-
ності в цілому (що  ускладнює і проблему музичного мислення) 
М. Арановський пропонує вирішити через відмову «від догматич-
них підходів до мислення» і винахід «обхідних» шляхів, які вбачає 
у звільненні від «сфери понять і правил логіки, поставивши його 
[мислення – А.Ч.] в залежність від типу операндів і каналу зв’язку» 
[32, с. 5]. Автор доводить, що «мислення може здійснюватися поза 
слів-понять, спираючись тільки (або переважно) на матеріал, з яким 
пов’язана та чи інша конкретна діяльність». Протиріччя про «без-
глуздості виключення музики зі сфери інтелектуальної діяльності» 
і одночасно «неможливості пояснити її як таку з точки зору опе-
рування понятійним рядом і логікою» вирішується, якщо врахува-
ти, що «людська думка здатна оперувати будь-якими предметами  
і будь-якими образами предметів … не тільки реальними, але і ство-
рюваними фантазією. Вона може здійснювати дію над простором  
і часом … фізичними і абстрактними. Вона протікає як в реальному, 
так і в ідеальному світі» [32, с. 21]. Сміливо посягаючи на «святая 
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святих природи мислення, тобто його традиційну, позитивістську 
по суті, понятійно- логічний концепцію», М. Арановський називає 
музичним мисленням практику «музичної творчості, що складаєть-
ся в прийнятті рішень, які стосуються утворення музичного тексту» 
[34, с. 131]. При цьому сама можливість музичної творчості реалізу-
ється тільки при «тісній взаємодії, взаємній компенсації і взаємодо-
помозі» двох різних творчих механізмів, «один з яких спирається на 
свідоме виконання розумових операцій, а інший працює латентно, 
«в темряві несвідомого»» [32, с.  43]. Мистецтво «чистої», інстру-
ментальної музики у цьому відношенні найяскравіше демонструє 
вказані дослідником позиції, позбавляючись понятійно- логічного 
вербального інструментарію утворення музичного смислу, оперую-
чи «чистими смислами» Такі «чисті смисли» все ж матеріалізують-
ся (для самовираження і комунікації) – у музичному звучанні, яке 
розвивається- розгортається подібно думці- відчуттю (у безупинно-
му русі «живої матерії»), яку складно (а часто неможливо) відтво-
рити у вербальних поняттях. Але музика «про все мислить по-своє-
му, створюючи нові категоріальні ряди, нові образні настанови»  
[180, с.  43]. Відтворення життєвих та філософських смислів в му-
зиці відбувається на основі інтонаційно- художньої її природи, що 
відбиває не стільки окремі явища, скільки процеси їх взаємовпливу, 
трансформації, смислового функціонування у системній цілісності. 
Подібне мислення «звуковими смислами» є самодостатнім, непід-
владним прямому перекладанню.

До схожих з Арановським висновків приходить і М. Бонфельд, 
який розглядає музику, в тому числі, як «елемент більш широкої 
системи – людської розумової діяльності» [93, с. 3], в той же час не 
допускаючи ототожнення музично- розумових процесів і музичної 
діяльності в цілому, так як «музична діяльність – це не тільки мис-
лення, що дуже наочно виявляється в зв’язку з музикуванням (ство-
ренням і виконанням музики) … музикування, зокрема, являє собою 
духовно- практичну діяльність, в рамках якої все те, що пов’язано  
з мисленням – ідеальним, психічно активним процесом, що протікає 
в свідомості (підсвідомості) творця або виконавців, – поєднується  
з матеріалізацією цих процесів – тобто роботою суто практичною, 
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що виходить за рамки розумової діяльності» [93, с. 8]. Подібна ма-
теріалізація на інструменті (особливо багатоголосному, але не тіль-
ки) дозволяє, на відміну від вокального звучання, наочно опредмет-
нити просторовий фактор музичного мислення. На неможливість 
існування окремих елементів музичної мови, засобів музичної ви-
разовості поза часом і простором навіть в уяві композитора вказує  
О. Соколов [754, с. 153]. Адже ці засоби вимагають структурної ви-
значеності при своїй реалізації в звучній музичній тканині, особли-
во багатоголосній. А. Сохор, розглядаючи зміст поняття музичного 
мислення (яке являє собою єдність таких основних видів діяльності 
як відображення, творення і спілкування), вводить таку психоло-
гічну категорію, як діяльність [762, с. 284]. Пізніше І. Ляшенко, роз-
глядаючи музичне мислення у взаємозв’язку з діяльністю, розуміє 
під ним процес перетворення звукової реальності в художній образ 
[568]. Саме проникнення в образно- смисловий контекст інтонації  
з одночасним осмисленням логічної організації звукових структур  
є необхідною умовою музичного мислення. У просторовому уявлен-
ні звучного матеріалу музичні інструменти виявляються найбільш 
опредметненою, уречевленою базою. Ідея Е. Курта про множинність 
просторів, які пов’язані з музикою, неодмінно включає і дотиковий 
аспект, що розвивається, передусім, з досвіду гри на інструментах 
[987, с. 135–136]. Недаремно і у супроводі вокалу опинилися колись 
інструменти. Передусім, струнні, які делікатним звучанням не пе-
рекривали вербального висловлення, але підтримували голос, до-
помагаючи йому залишатися в потрібному ладовому полі і напевно 
слугували орієнтиром у заучуванні мелодій (і сучасні вокалісти пе-
ред співом нової мелодії «для вірності» програють її на фортепіано, 
а при вокальному читанні з листа часто імітують таку гру рукою).

І. Барсова вказує, що у спробах утримати в сприйнятті «висли-
заючу матерію звуку» утворювалися «графічні зображення», що 
представляють собою «якісь символічні «поля», всередині яких 
розташовувалися музичні знаки» [58, с. 52]. Гриф струнних дає таку 
наочну просторову орієнтацію навіть у багатоголосній музичній 
фактурі. Недаремно на цій основі створювалися табулатури (зо-
крема, лютневі), які буквально спиралися на виконавсько- зорово-
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дотиковий простір музичного інструменту – схему струн на грифі, 
ладів- позицій (ще  більше таких можливостей надає клавіатура). 
На відміну від багатьох інших типів музичної нотації, які узагаль-
нюють звуковисотну логіку музики, табулатура фіксує висоту 
звуку (співзвуччя) схематично, вказуючи «місце пальця» на гри-
фі або клавіатурі. Таким чином, в умовах індиферентності тембру  
ХVІ–ХVІІІ століть багатоголосні інструменти сприяли просторо-
вості мислення з рельєфністю голосів, поєднанню поліфонічних та 
гомофонних принципів мислення, формуванню нотації (яка закрі-
плювала авторську композиторську думку).

Ще більш важливим претендентом на подібну матеріалізовану 
базу є клавішні інструменти, «репутація» яких утвердилася понад 
п’ятсот років тому і не похитнулася до нашого часу. «Завдяки гото-
вому звуковому матеріалу (темперованій, дискретно- поступеневій, 
але зручній системній організації – А.Ч.), вони є надійнішою базою 
в освоєнні (взагалі – уявленні, не тільки у навчальному процесі – 
А.Ч.) музичної мови» [73, с. 161], а значить – і музичного мислення 
(на тісний зв’язок двох останніх вказують практично усі дослідни-
ки). І. Барсова вважає, що у клавіатурі клавішного інструмента му-
зиканти шукали «в цьому світі конкретних зображень» – «фігури 
більш абстрактні, які могли б стати «полем» для схеми, таблиці»  
[58, с. 52], руху думки. Клавіатура розглядається як технологічний 
винахід, що певним чином полегшує гру на складних для початкової 
гри струнних інструментах (особливо безладових) і виступає най-
більш наочним зберігачем музичної інформації, зручною умовно- 
геометричною схемою мислення на різних інструментах.

В репертуарі клавішних вигадливо перепліталися прийоми 
(і  принципи мислення) церковного вокально- хорового та світ-
ського пісенно- танцювального стилів, «співу» на інструменті та 
інструментальної специфіки, народженої в контексті народної тан-
цювальної музики та нового концертуючого – інструментально-
го – стилю. До того ж різні інструментальні традиції так само не 
були ізольовані і збагачували одна одну, демонструючи «семан-
тичні процеси інтертекстуальних взаємодій», які «багато в чому 
визначають специфіку стилістики інструментального тематизму 
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(і музичного мислення – А.Ч.) в цілому» [22, с. 96]. Клавірний текст  
XVII–XVIII століть асимілював інтонаційну лексику, яка склалася  
в лютневій, скрипковій, органній та інших інструментальних 
школах: «очевидно, що темброво- акустичні можливості і техні-
ка звуковидобування на інструментах багато в чому відшліфува-
ли візуально- графічні та реєстрові контури клішованих оборо-
тів, визначили мотивний склад і логіку мелодійного розгортання»  
у пасакаліях, чаконах і граундах [22, с. 93]. Але лютневі колорування 
в межах невеликого інтервалу, орнаментальне розцвічування табу-
латури гармонійними і ритмічними фігураціями обмеженого діапа-
зону, виконання (виклад) акорду арпеджіато, мелодійна орнаменти-
ка з рясним використанням звуків в межах децими; скрипкові кліше 
у верхньому голосі трансформуються у просторі клавірної клавіа-

тури: багатоголосся стає більш наочним і рельєфним, збільшується 
діапазон і відстань між голосами, клавірні пасажі збільшують діа-
пазон до двох октав, збагачують їх секстами і терціями; гармонійні 
і мелодійні фігурації отримують широке розташування і приховане 
двоголосся; «альбертієві» баси розсовують рамки тембрового про-
стору клавірної «партитури». І все це – у руках, слуховому кіне-
тичному охопленні, мисленні одного виконавця- інструменталіста. 
Музикознавці зазначають «особливу роль мануальної техніки в роз-
витку орнаментального органного (клавірного) стилю, який скла-
дався виключно на вибагливих комбінаціях гамоподібних формул» 
[22, с. 94]. Клавірна техніка уособила створення багатства моторно- 
динамічних ефектів та прийомів, що в подальшому обумовило бага-
то в чому контрастний принцип інструментальної сонатності як се-
мантичного інваріанту музично- хронотопічного процесу. Клавірні 
басо-остинатні жанри утворюють і своєрідну логіку композиційно- 
масштабних пропорцій застосування «запозичених» прийомів.  
В експозиційних розділах використовується лютнева манера ви-
кладу тематизму, а для розвиваючих і заключних більш характер-
ні скрипкові або органні прийoми колорування [там само]. Вико-
ристовуються також орнаментальні структури духових, що свідчить 
про музично- сценічне чи побутове походження і роль пояснюючих  
«ситуативних знаків».
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У цілому клавішно- інструментальне мислення (клавірне, пізні-
ше фортепіанне, ще пізніше – баянне) відтворює напрацювання 
ансамблевого музикування в одній особі. Зокрема це – міграція 
трьох- чотирьох вокально- хорових голосів до ансамблевого інстру-
менталізму у тріо-сонаті, яка презентувала новий стиль інстру-
ментального письма, що спиралося на нове гомофонне мислення. 
Далі concerto grosso як «розширювальне» трактування тріо-сонати  
(Н. Арноркур [44]) реалізує ансамблевий принцип камерності на 
базі концертуючого стилю, в якому поєднані три параметри інстру-
ментального мислення – солювання, концертування, оркестраль-
ність. І нарешті – сонатно- симфонічний принцип мислення з масш-
табністю структури; специфічною циклічністю форми з особливою 
драматургічною роллю кожної частини, контрастною взаємодією 
тем і образів, введенням лейттембрів – також сформувався в ін-
струментальному звучанні. Сонатно- симфонічний тип мислення, 
виступаючи транслятором найскладніших смислів, культурної мо-
делі мислення своєї епохи, втілює певні усталені образні проекції, 
відтворені безпосередньо звуковим шляхом на інструменті (інстру-
ментах). Інструментально- сонатний принцип мислення узгоджу-
ється зі способами розуміння та інтерпретації просторово- часового 
буття музики.

Індивідуально- виконавська складова формування музичного 
мислення, що спирається на відчуття інструменту, «мислення на 
інструменті», помітна вже на початкових «академічних» його ета-
пах. Так, Г. Шохман, посилаючись на книгу Д. Бойдена «Історія 
скрипкової гри від витоків до 1761 року», підкреслює граничну 
варіантність розшифрування кваліфікованими скрипалями нот-
ного запису того часу. Така виконавська варіантність надавала,  
з одного боку, універсалізму, розширення можливостей інстру-
мента, з іншого – сприяла його специфікації, формуванню «темб-
рових ярликів» (О. Веприк [136]). Фактурно- тематичний матеріал, 
прийоми інструментальної гри стають невіддільними від тембру 
і техніки гри на конкретному інструменті, спираючись на «мис-
лення на інструменті». Домінують тут інструменти, які найбільш 
відповідають мисленню епохи. Провідну роль від Середньовіччя  
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до ХVІ століття відіграють щипкові (зокрема, лютня) і орган,  
у ХVІІ – ХVІІІ століттях – струнно- смичкові, де найбільш міг ре-
алізуватися інструментально- мелодійний стиль, що поєднує нову 
гомофонію і «стару» вокальну поліфонію, а також клавішні (органи, 
клавіри), які найкраще моделюють ансамблевий принцип на одно-
му інструменті. Далі, у ХІХ столітті «у гру» вступають рояль, духові;  
у другій половині ХХ – модернізовані баян, щипкові (гітара, домра, 
балалайка, бандура), ударні.

Романтична доба поглибила інструментально- стильову сфе-
ру специфічними параметрами, а вокальну – інструменталізацією. 
Тембральний показник інструментального звучання демонструє 
не тільки індивідуалізацію композиторського (і виконавського) ви-
слову, збільшення виконавської майстерності, але новий щабель 
комунікації зі слухачем, а також внутрішнього діалогу виконав-
ця (композитора) з інструментом. Інструменти чудово «засвоїли» 
вміння співу. Жанрово- інструментальна сфера збагатилась новими 
формами (наприклад, інструментальні «Пісні без слів»). «Мислен-
ня на інструменті» фундаторів нового концертного стилю соліста- 
особистості (передусім, Ліст, Шопен, Паганіні та ін.) виводить і самі 
інструменти у статус гідного їх «партнера» на сцені, перед слухаць-
кою аудиторією (тут можна згадати загальне ставлення інструмента-
лістів фольклорного жанру до своїх інструментів як до живих істот). 
Розвинуте симфонічне оркестрове мислення отримує нове сольно- 
інструментальне втілення – на роялі, з одного боку, як заміннику 
оркестру, з іншого, на основі заглиблення до сфери фортепіанного 
інтонування. Саме тут формуються основні якості лістівського і шо-
пенівського творчого стилю. І у центрі – інструмент як «знаряддя» 
мислення композитора і виконавця, «збагачення цього інструменту 
засобами цих двох музичних професій, причому в їх нерозривній 
єдності» [929, с. 35]. Фортепіанна культура романтичної доби харак-
теризується єдністю таких чинників, як інструмент, виконавський 

стиль (сформований «під» цей тип інструменту) і композиторський 

продукт (який враховує попит слухачів з аристократичних і буржу-
азних салонів та великих публічних концертів). Так народився фор-
тепіанний стиль епохи, який можна позначити як абсолютно новий 
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напрямок у музичному мисленні і культурі Європи. Тут «мислення 
на інструменті» вже породжувало коло музичної образності («темб-
рові ярлики»).

ХХ століття сформувало новий завиток спіралі інструменталь-
ного мислення. Вже на початку століття формується позначений  
Л. Гаккелем «прийом двох клавіатур… або розташування рук тільки 
на білих або тільки на чорних клавішах» [174, с. 29]. На цій основі 
може відбуватися і зміна гармонічного мислення: «може бути руки 
«намацали» на клавіатурі полігармонічні звучання» [там само]; і пев-
ні форми конструктивної впорядкованості матеріалу (причому кла-
віатура фортепіано виступає в ролі «форми, яка породжує», а влас-
не сам звуковий матеріал «форми, яка породжується» [73, с.  164]. 
Прелюдія «Вітрила» К. Дебюссі, «Тумани» і «Феєрверк» Б. Тищенка, 
Соната для фортепіано № 5 Г. Уствольської та інші втілюють прин-
цип «двох клавіатур» на зіставленні мелодії і акомпанементу. Яскра-
вим прикладом переходу клавішних уявлень в оркестрову музику  
є знаменита тема Петрушки з однойменного балету І. Стравінсько-
го, який, як відомо, писав за фортепіано.

На питання «що значить бути композитором і створювати му-
зику?» Х. Лахенман відповідає: «По-перше, створювати – означає 
думати про музику. По-друге, складати – це значить створити свій 
інструмент» [571]. Специфікація та розширення звукових і техніч-
них можливостей інструментів відбувається за рахунок викори-
стання нестандартних прийомів гри на них, зокрема, «неперекла-
дуваних», неможливих для виконання на інших інструментах, перш 
за все, експресивних, сонористичних прийомів: гра на корпусі та 
інших частинах інструменту, різними боками смичка, стукіт, тертя, 
піццікато на роялі і смичок на ударних або щипкових; використання 
долоні; використання додаткових предметів (наприклад, металевої 
трубки в «Salut für Caudwell» для двох гітар Лахенмана). Показови-
ми тут є опуси Дж. Крамба, Г. Коуелла, Дж. Кейджа, Х. Лахенмана,  
К. Пендерецького, К. Штокхаузена та ін. Сонористика, гіпербагато-
голосся, складна екзотична ритміка, позбавлення мелодійності як 
виразового засобу, додекафонія і серіалізм, багатопараметровість 
композиції і тривимірність гармонії – неповний список прийомів 
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сучасної композиції, які природні для багатовимірного, з можли-
вістю найшвидких переключень- протиставлень інструментального 
втілення.

Сучасна теорія музичної композиції оперує п’ятьма параметрами 
звуку – до традиційних гучності, довжини, висоти і тембру додаєть-
ся простір, що «збагачує естетичний зміст музики, додавши музич-
ній думці нечуваної раніше глибини експресії» [791, с. 335]. Вказаний 
просторовий параметр більш органічний саме в інструментальному 
звучанні через можливість великого ступеню тембрального рельєфу 
і діапазону. Наприклад, у «Ypsilon» К. Штокхаузена (для мелодійного 
інструменту з мікроінтервалікою – тобто духового) одноголосний 
інструмент, окрім 16 найтонших висотних ступенів в обсязі малої 
терції, демонструє шуми – «звуки поцілунку», «вітер», а також голос 
виконавця (у  його інструментальній функції), індійські дзвіночки 
(на  зап’ястях, голові, плечах). В «Guero» Лахенмана для фортепі-
ано саме численні нестандартні прийоми гри мають свою звукову 
форму (простір, поверхню, звуковидобуваючу частину руки і навіть 
ноги) народжують тембральні контрасти, за допомогою яких автор 
вибудовує форму композиції, концептуальну структуру. Усі вказані 
прийоми не можна уявити у виконанні традиційного романтичного 
(індивідуально- тембрального) інструментального мислення – вони 
народжуються не тільки безпосередньо на інструменті, але інстру-
мент їх ніби «підказує» композиторові, формуючи динаміку розвит-
ку музично- інструментальної драматургії. Так народжується «мис-
лення інструментом».

Ця нова система музичного мислення, як будь-яка «нова си-
стема», потребує «більшої кількості енергії та матерії (і, ймовірно, 
інформації та інших ресурсів) для самоутримання» [798, с.  496]. 
Музично- інструментальна ємність, відособленість від людського 
тіла і звільнення від вербального втілення дозволяють у рази збіль-
шити вказані показники, швидше і різноманітніше реагувати на 
змінність уявлень про простір, час, матерію. Особливо ці процеси 
загострюються сьогодні, в умовах не тільки прискорення інформа-
ційних потоків, але «трансформації глибинної суті інформації, від 
якої залежать наші повсякденні дії» [798, с. 266], коли «замість звич-
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них уявлень про замкнутий Всесвіт, який функціонує, як годинник, 
ми виявляємо себе в набагато більш гнучкій системі, в якій, як він 
(Ілля Пригожий, автор теорії «Порядку з Хаосу», з флуктуації – А.Ч.) 
каже, «завжди існує можливість певної нестабільності, що призво-
дить до деяких нових механізмів. Насправді ми маємо «відкритий 
Всесвіт»» [798, с. 498].

Таким чином, в ході історичної еволюції музичного інструмента-
лізму вибудовується певний алгоритм розвитку музичного мислен-
ня – від наслідування вокальному звуковираженню та іманентного 
моторно- кінетичного втілення «руху життя» до специфічних інстру-

ментальних його форм, зокрема «мислення на інструменті» (коли 
органологія і техніка виконання формують темброво- фактурні клі-
ше) і «мислення інструментом» (коли музичний інструмент стає 

генератором музично- мовних засобів, їх конструктивного впо-

рядкування, драматургічної динаміки в умовах понадсимволічної 

культури інформаційного суспільства, тобто – інструментом  

мислення).
У мисленні на інструменті важливим параметром виступає 

наглядно- дотикове уособлення якості просторовості, що уособлює 
змінність поглядів на простір, час, матерю. Інструмент виступає не 
тільки знаряддям для вираження музичної ідеї, а й знаряддям мис-
лення музиканта- інструменталіста і композитора, який володіє ін-
струментом (або покладається на звуковтілення інструменталіста- 
однодумця). Поглиблення інструменталізації композиторських за-
собів, абсолютизація тембральності з семантизацією специфічних 
«неперекладуваних» фактурних формул в рамках пошуку нового 
звуку, посилення ролі виконавського чинника сприяють народжен-
ню нової стадії мислення звуками – мислення інструментом, коли 
останній «підказує» композиторові напрям образно- інтонаційного 
та драматургічного розвитку.

Отже, музично- інструментальне мислення – це процесуально- 
когнітивна форма функціонування художньої свідомості з ме-

тою мислечуттєвого звукового вираження/уявлення, що виникає  

у зв’язку з мовними можливостями інструментального звучання 
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(пам’яттю про них та пошуками їх зміни, комбінацій, нових утво-

рень) та безпосередньо на інструменті.

Спирання на мовні інструментальні параметри виявляє найваж-
ливішу ознаку системи (музично- інструментального мистецтва), 
де специфічна мова корегується ціннісними відносинами, стає 
провідником, носієм, важливим елементом смислопокладання. За 
М. Арановським, категорія «музичного мислення», взята у відри-
ві від такої атрибутивної якості, як мова, є досить невизначеною, 
розпливчастою, адже мислення, «визначається нормами музичної  
мови … наповнюється «мовним змістом» (його матеріалом стають 
елементи і правила цієї мови) і постає як «мовне мислення», як ре-
алізація в діяльності специфічної «музично- мовної здібності»» [35, 
с. 93], а «музичні операнди» – це «не розрізнений світ звучань; вони 
організовані, впорядковані, постають у вигляді багатоярусної систе-
ми музичної мови» [34, с. 105–106]. Отже, музична мова не просто 
звукова матеріалізація, уречевлення музичного змісту. «Музична 
мова перебуває ніби між інформацією, яка повинна перейти до ма-
теріальної структури, і самою цією структурою. Мова допомагає її 
створювати. Ось чому проблема музичної мови виявляється цен-
тральною щодо музичного мислення» [35, с. 93]. У цьому відношен-
ні позавербальна музично- інструментальна мова, будучи розташо-
ваною найбільш близько і до ідеї (інформації), і до її матеріалізації 
(структури), ніби міцніше їх «стягує» у цілісність. Через таку єдність 
духовно- комунікативних чинників і структурного утворення, в над-
рах якого зароджуються і оформляються музичні думки, В. Меду-
шевський і вводить категорію «музичного знаку», яка «за своєю уза-
гальненістю є рядоположною таким категоріям музичної теорії, як 
музичний твір, музична мова, жанр, стиль» [538, с. 80]. Дослідники 
тут вже традиційно розрізняють чисто музичні мовні засоби (пере-
дусім, інструментальної природи, наприклад, віртуозно- моторні, 
фактурні, тембральні, сонорні) і засоби, пов’язані з вербально- 
мовленнєвими законами 639 (синтаксис, артикуляційно- динамічні 
та риторичні принципи). При цьому «трактування музики як осо-

639 Одним з перших на концептуально- теоретичний рівень цю проблематику підняв  
Б. Асафьєв.
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бливої мови, спорідненої мові слів, але й істотно від неї відрізненої, 
могло стати на міцну наукову основу лише з розвитком семіотики…, 
що зробила своїм предметом загальні закони зберігання і передачі 
інформації, для яких словесні засоби виявлялися лише одним з ба-
гатьох комунікативних каналів; музика повинна була розглядатися  
в цьому світі як інша, несловесна, хоча і легко поєднувана зі сло-
весною, мова людського спілкування» [341, с.  42]. Проблемний 
вектор «мислення – мова» вимагає спеціального розгляду (що 
й опрацьовано низкою музикознавчих досліджень), нас же цікав-
лять мовні аспекти у зв’язку з музично- інструментальним мисте-
цтвом, яке виробляє, поруч з загально- музичними мовними пара-
метрами – специфічні, інструментальні. За Л. Виготським, образні 
уявлення – як «внутрішня форма» мовних конструктів – склада-
ють основу мисленнєвого процесу (що утворює залежність від ви-
конавського процесу у цілому та від інструментально-»конструк-
тивних» уявлень- втілень). Транслюючи дану тезу Виготського на 
інструментальне мистецтво, слід відзначити, передусім віртуоз-
ні та концертні (докладніше – у наступному підрозділі роботи),  
а також – парадигмально- мисленнєві просторово- семантичні заса-
ди музичного мислення.

Інструментальні можливості завжди, з одного боку, обумовлю-
валися інтонаційними (звуковисотно- ладовими та ритмічними) 
вимогами свого часу, з іншого, завжди «підказували» музикантам 
певні напрями розвитку самих музично- мовних прийомів. Відомо, 
що вже первісні ладово- монодійні засади музики формувалися,  
в тому числі, у координації з інструментально- просторовими 
властивостями (давньогрецький канон, розташування отворів на 
сопілках, кількість і довжина струн. узгодження аплікатури лівої 
руки на грифі щипкових та смичкових [708], клавіатурні «зручності» 
клавішних і т. п.). Тембральність, артикуляційно- динамічні, фактур-
ні особливості також «диктували» вектори розвитку музичної мови. 
Важливе й багате джерело мовно- інструментального контенту – 
танцювальна музика, у традиційному інструментальному акомпане-
менті або інструментальних обробках «для слухання» кристалізува-
лися цінні для музичної структуралізації й комбінаторики у цілому 
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метро- ритмічні фігури і невеликі, симетричні одиниці членування, 
які ставали основою для варіативного і мотивно- розробкового типу 
інструментальних текстів, а позитивність та енергетика танцюваль-
ності торили цілий напрям жанрово- стильових, формотворних 
та образних утворень – через підсвідомі рівні культурного змісту 
просторових уявлень та відображень (пластичність, об’ємність, 
тяжкість/легкість та ін.), поряд зі слуховими; прояв у танцювально-
сті музичної моторності та організації форм руху; співвідносність 
музичної ритмоінтонації з танцювальною з точки зору виявлення 
пластичних еквівалентів музично- виразового комплексу. Мов-
но-танцювальні властивості справили істотний вплив на еволюцій-
ні жанрово- стильові процеси академічного музичного мистецтва, 
зокрема, інструментальних сюїти, концерту, сонати, симфонії 640.

Автономізація ж музичного інструменталізму відбулася пара-
лельно з зі становленням важливих жанрових форм музичного мис-
тецтва з явною позавербальною природою (сюїта, концерт, соната, 
симфонія) – у спиранні на інструментально- мовні кліше, пов’язані, 
у свою чергу, з остаточним формуванням гомофонної доктрини. Ця 
доктрина, на думку Г. Демешко, вперше вибудувала адекватну осо-
бливому концепційному стилю (що  розвивається від Бетховена,  
а у сьогоденні «розташовується» саме в інструментальній творчості) 
систему мови, здатну транслювати найскладніші смисли, в тому 
числі – «цілих культурних моделей мислення і опосередковуваних 
музикою способів буття свідомості» [251, с.  4]. Ці системи мають 
«розвинену жанрову інфраструктуру і спираються на різнорівневі 
музичні кліше знакового характеру (тобто, мають мовну природу, 
ключовий параметр для функціонування системи – А.Ч.). У класич-
ному випадку такий «понадрівень» смислоутворення представляє 
сонатно- симфонічний цикл – інтегральний музичний символ, що 
вміщає в себе все різноманіття конкретних сонатно- циклічних рі-
шень» [там само]. Даний вид музичної циклізації (як  і його мовна 
система та жанрові форми сонати і симфонії), народжені і розвинуті 

640 Під науковим керівництвом авторки даної роботи здійснене дисертаційне дослі-
дження «Танцювальність як чинник жанрово- стилістичної еволюції академічного музич-
ного мистецтва» [379].
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у системі музично- інструментального мистецтва, мають з музично- 
концепційною організацією «генетично схожі … метажанрові (і ме-
тамовні – А.Ч.) функції і, зберігаючи за різноманітними жанрами 
право на семантичну самостійність музичного повідомлення, за-
безпечує їм якесь єдине «теоретичне» обгрунтування» [251, с. 4–5]. 
Але такі гомофонні засади (створювані протягом кількох століть 
у структурі поліфонічної вертикалі) отримали «зручну», логічну 
кристалізацію в надрах інструментальної сфери музики: акомпа-
немент у процесі формування теми-мелодії – аріозно- вокальної та 
її заміни інструментальним звучанням, а також власно інструмен-
тальної – у фузі, токаті, танцювальних темах; танцювальна музика 
у цілому – з її чіткими ритмічними та інтонаційно- мелодійними па-
раметрами; наразі – у процесі створення інструментальних фактур-
них кліше, відтворення загальних форм руху в умовах конкретики 
інструментальної органології та техніки гри.

Тобто, гомофонна парадигма і інструменталізм одночасно 
(взаємовпливово, як це відповідає системним відносинам) руха-
лись назустріч одне одному і навряд чи стали би успішними поза 
таких зв’язків. При цьому струнні і особливо клавішні інструмен-
ти (духові – в ансамблевому звучанні, яке професійно формува-
лося також паралельно з інструментальною автономізацією) здат-
ні і до органічного втілення поліфонічних і монодійних структур,  
тобто – можуть формувати найрізноманітніші структурно- 
комбінаторні комбінації – у їх наочно- дотиковому звучно- 
просторовому статусі. Аналізуючи музику другої половини  
ХХ століття, Г. Демешко виводить новий, самодостатній, альтерна-
тивний гомофонії тип жанрової концепції ХХ століття, і музично- 
інструментальна сфера знову виступає ключовою у формулю-
ванні принципів цього процесу 641 [251]. Дослідниця пов’язує це  
з новою, акласичною, відмінною від гомофонної системою ціннос-
тей. Повністю підтримуючи цей філософсько- культорологічний, 

641 Г. Демешко вказує, що подібних змін музичних конвенцій- парадигм раніше в істо-
рії музики було лише дві: монодійна – поліфонічна, поліфонічна – гомофонна, і вони зна-
менували собою повну перебудову всієї системи – ї мовних та жанрово- композиційних 
засобів. Сьогодні, на думку дослідниці, виникають передумови формування нової норма-
тивності саме в сфері концепційних інструментальних жанрів [251, с. 6].



558

Черноіваненко А. Д.
Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології

антропологічний підхід, вкажемо на важливість у даному процесі 
інструментально- мисленнєвого фактору (інструменти теж утво-
рюються і модернізуються у зв’язку з обраними Демешко підхо-
дами) – сталого вже у ХХ–ХХІ столітті фактору «мислення на ін-
струменті» і «мислення інструментом», особливо у сфері невід’єм-
них від сучасної композиторської мови сонористичних прийомів, 
але не тільки – надзвичайно важливою сферою для музичного 
розвитку у цілому стали також загальні форми руху, фігураційні  
прийоми – «знахідки» чисто інструментальної природи («під паль-
цями») 642. Дані уречевлено- інструментальні структури, за умов 
зростання знакових можливостей музики як посилення її мовної ав-
тономії, поступово виявляють і «накопичення умовності»: ті знакові 
формули, що були значенням (вказівкою на актуалізований смисл), 
стають знаком (вказівкою на форму здійснення смислу). Така «варіа-
тивність» через надмірності можливостей музичних значення і зна-
ку виливається у надмірність смислу (бахтінського Над- Адресату), 
набуваючи значення універсальних мовно- мовленнєвих показників 
музики (що  споглядаємо в сонаті і симфонії). У даних інструмен-
тальних жанрових формах становлення відбувалося, у тому чис-
лі, за рахунок укрупнення форми і абсолютизації музично- мовних 
якостей – шляхами музично- мовних прийомів розробковості, ва-
ріативності, циклізації. В такому випадку (у  взаємодії жанрових 
і стильових показників) рівноважною точкою відліку стають му-
зична мова і текст композиції (з  іманентними інтертекстуальними 
властивостями пролонгації за межі окремого твору). Тут і відіграє 
свою важливу роль специфіка інструментальної гри – прийоми та 
засоби звуковидобування, фактурні кліше і новації, виконавсько- 
психологічний фактор.

В аспекті такого текстологічного підходу доречним є звернен-
ня до концепції О. Самойленко про тріаду провідних жанрово- 
семантичних векторів розвитку музики (зокрема, й інструменталь-
ної) відповідно до таких вимірів культурної семантики, як храмо-
вість, театральність та інтимізація (інтеріоризація), які авторка 

642 Ця мовна сфера проаналізована нами у попередньому підрозділі.
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пропонує визначати як ораторіальність, моторність і мелодійність 
(відповідно до культурних універсалій – Пам’ять, Гра, Любов) 
[695]. Вихідними семантичними ознаками даних універсалій (та іс-
торичних типів жанрових і мовних форм) О. Самойленко вважає 
«молитовність», «винахідливість» та «афективність», які характе-
ризують вокально- хорові, інструментально- симфонічні, камерні 
форми відповідно (кожна з них «породжує свою ідею – виявлення 
найбільш важливої, сутнісної, сторони природи людини, що обу-
мовлює тип, характер не лише культурної, а й музичної символіки  
[695, с. 318]). Втім, інструментальна органологія, способи і прийо-
ми звуковедіння, фактурні й артикуляційно- динамічно-тембральні 
мовні параметри дозволяють інструментам вільно себе почувати  
у всіх трьох мовно- семантичних сферах та їх комбінаціях.

Необхідно зробити спеціальний акцент на такій властивості, як 
народження символічних перетворень інструментальної музичної 
мови, котрі утворюють нову художню умовно- речову (ідеаційно- 
матеріальну) предметність музики – у виконавському «живому» 
процесі інструментальної гри. Саме вона (виконавська інтерпре-
тативна інструментальна гра) спонукає до руху від композиційно- 
фактурно-структурної сукупності, від знакової визначеності мов-
них прийомів до відкриття їх образного підгрунтя, до семантичного 
розмаїття музично- інструментальної мови – в процесі безпосе-
реднього переживання хронотопічної волі-плинності та дотиково- 
просторого охоплення- презентації системи інструментальних при-
йомів гри.

Отже своєрідність музично- інструментального мислення утво-
рюється з двох боків – втілення загальних параметрів музич-
ного мислення (як  частини системи пізнавально- когнітивного 
процесу людства, єдиної психологічної організації людської сві-
домості) та специфічних параметрів, пов’язаних з виконавсько- 
органолічними властивостями (як  необхідної ланки системи 
музично- інструментального мистецтва).

Підсумовуючи сказане щодо функціонування музично- 
інструментальної мови, відзначимо наступне. Музично- 
інструментальна мова – це система структурно- комбінаторних 
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та звучно- інструментальних конструктивно- технологічних, 
артикуляційно- динамічних, темброво- фактурних, історико- 
культурних знаків та їх значень, які актуалізуються у звучно- 
дотиково-візуальній часопросторовій формі і пов’язані зі складно- 
опосередкованими та наочно- опредметненими шляхами семан-
тичної конкретизації, з універсально- клішованими та специфічними 
моделями. Як і музична мова у цілому, мова музично- інструментальна 
не має безпосередніх прототипів у позахудожній сфері (через фак-
тор «копіювання музикою самої себе» і загальну з міфом природу, за 
Ортегою-і- Гассетом [607]), натомість виступає самопороджуваною. 
саморозвиваною ціннісно- знаковою структурою. Безпосереднє від-
ношення до формування музично- інструментальної мови отрима-
ли інструментально- імпровізаційні на основі загальних форм руху  
і танцювальні – народжені у звучно- дотиковому процесі на «майдан-
чиках» інструментів, а також мовленнєві та вокально- аріозні форми 
семантичного втілення. Але якщо мова музики у цілому, символічна 
за своєю природою (за умовами формування), будується за принци-
пами опосередкованої семантичності. що підсилюють її не-предмет-
ні, «не-зображувальні», вільні від зовнішньої реальності музичних 
символів, надпоняттєві якості, то музично- інструментальна мова 
«втягує» до своєї семантики наочно- дотикові, технічно- позиційні, 
звуковидобувальні властивості, що робить її одночасно і більш 
складною (анти-вербальною), і більш доступною для розуміння.  
А відомі особливості асоціативного сприйняття музики, що спира-
ються через свою надпоняттєвість на переживання (в зв’язку з про-
відними емоційно- експресивними значеннями музичного звучання), 
на часові (історичні, і композиційні) умови, на естетично- слухацьку 
пам’ять – отримують в інструментальному звучно- зоровому сприй-
нятті додаткові опредметнено- асоціативні властивості.

В результаті утворюється специфічний інструментальний стиль 
в музиці – музично- мовні форми вираження та засоби виразово-

сті, які виникли у спиранні на органологічні, акустичні, тембраль-

ні, виконавсько- технологічні властивості музичних інструментів 

у процесі специфічного музично- інструментального мислення як 

створення нової смислової цілісності.
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4.2. Віртуозні, кантиленні та фактурні властивості  
музичного інструменталізму  

як семантичні ознаки культурних універсалій

Віртуозність є іманентною властивістю музичного інструмента-
лізму як майстерно- технічне і енергетичне «збільшене» подовження 
людського мислепочуття. Художні й техніко- технологічні можливо-
сті будь-якого музичного інструмента повністю можуть бути роз-
криті лише в сукупності різних умов їх прояву: у певному жанро-
вому, стильовому, історичному, соціальному контекстах; у сольно-
му звучанні, у камерному ансамблі, у складі різних оркестрів. При 
цьому щоразу висуваються відповідні вимоги, необхідний «простір 
слухання», певний звуковий образ – усе це визначає виявлення різ-
них потенційних можливостей інструмента та, одночасно, сприяє 
народженню нових темброво- образних аспектів музики в цілому. 
Мають значення соціально- культурний контекст і технологічні умо-
ви еволюції інструмента, його конструктивні особливості, фактур-
ні, артикуляційні, динамічні можливості, діапазон звучання і т. д. 
Часто й композитор створює твір розраховуючи на якості певно-
го віртуоза- виконавця. Найяскравіші з них стимулюють створення 
новаторських творів і визначають шляхи розвитку інструментарію. 
Але, мабуть, основними контекстними факторами виступають вір-
туозні параметри гри в моторно- віртуозній та кантиленній проявах. 
Властиво, зазначеними аспектами (крім хроматизації, оптимізації 
артикуляційно- динамічних, темброво- барвистих параметрів) і ви-
значаються напрямки вдосконалення музичного інструмента на 
шляху його академізації- професіоналізації.

У перекладі з італійської «virtuosо» від латинського «virtus» – 
«сила, доблесть, талант» [153, стб. 802]. Однак похідне від нього ви-
значення в музиці набуло спеціального значення. Віртуозами нази-
вають музикантів- виконавців, «які у досконалості володіють техні-
кою своєї професії. У більш точному змісті слова віртуоз – «артист, 
який доблесно (тобто сміливо, відважно) долає технічні труднощі 
[там само]. Однак будучи розповсюдженим в Італії  ХVII століт-
тя стосовно видатного артиста або вченого, наприкінці століття – 
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музиканта- професіонала, на відміну від аматора, далі – музиканта- 
виконавця, на відміну від композитора, свій сучасний зміст термін 
«віртуоз» придбав лише у ХVIIІ столітті. У наступному ХІХ сто-
літті великі віртуози були одночасно й великими композиторами  
(Й. С. Бах, Г.Ф. Гендель, Д. Скарлатті, В.А. Моцарт, Л. Бетховен,  
Ф. Ліст та ін.). При цьому їх мистецтво відрізнялося не тільки вір-
туозним блиском, але й «артистичною наснагою, що захоплює ауди-
торію й сприяє вражаючій інтерпретації творів». Саме останньою 
якістю воно відрізнялося від так званого віртуозництва, коли ху-
дожня цінність музики й самого виконання приноситься в жертву 
технічній майстерності гри.

У музиці зазначених композиторів- віртуозів гармонійно сполу-
чалися художні індивідуальності інструменталіста й композитора: 
ніби один допомагав іншому прокладати нові шляхи в музичному 
мистецтві. Так, «Ліст, як віртуоз, феномен з числа тих, що з’явля-
ються одного разу в кілька сторіч», – писав Сєров. Свої таємні думи 
Ліст довіряв фортепіано. Барвисто й образно він сам повідав про 
це: «Мій рояль для мене те ж, що для моряка його фрегат, для араба 
його кінь, – більш того, дотепер він був моїм «я», моєю мовою, моїм 
життям! Він хоронитель усього того, чим була спонукувана моя душа 
в палкі дні моєї юності; йому я довіряю всі мої помисли, мої мрії, 
мої страждання й радощі. Його струни тріпотіли від моїх страстей, 
і його слухняні клавіші підкорялися будь-якому моєму капризові» 
[270]. Тому саме в галузі фортепіанної музики Ліст перш за все зна-
ходив нові засоби виразності, нові методи композиції. Як геніаль-
ний піаніст, своїм переконливим виконанням він захоплював тисячі 
слухачів, Ліст і в композиторській практиці домагався рельєфного  
й дохідливого викладення музичних думок. З іншого боку художник, 
який безперестанно шукає, обдарований геніальним творчим чут-
тям, він обновив увесь лад і характер звучання фортепіано, зробив-
ши з нього, по влучному вираженню Стасова, «невідану й нечувану 
річ – цілий оркестр» [там само].

Віртуозництво розбудовувалося паралельно з віртуозністю. Тому 
в середині XIX століття у визначенні «віртуоза» і «віртуозності» 
з’явився деякий критичний відтінок. Про небезпеку чистого віртуоз-
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ництва алегорично розповідається в комічній опері В. Егка «Чарівна 
скрипка» (за однойменною казковою п’єсою для театру маріонеток 
німецького художника, поета й музиканта Ф. фон Поцці): головний 
герой, селянин Каспар, залишив свою наречену заради перетворен-
ня у знаменитого скрипаля- віртуоза Спагатіні й отримання влади 
над людьми, однак після численних небезпечних пригод він відмов-
ляється від чарівної скрипки заради кохання.

Надмірне захоплення віртуозністю, що йде ще від співаків- 
кастратів ХVII–ХVIIІ ст., вилилося в деяких випадках у віртуоз-
ництво салонного напрямку, коли виконувані твори (особливо на 
інструменті- оркестрі – фортепіано) могли досить вільно переро-
блятися, спотворюватися, оздоблюватися ефектними «зайвими» 
пасажами, які дозволяли інструменталістові «блиснути швидкістю 
пальців, громоподібними тремоло, бравурними октавами й т. п.» 
[154]. Деякі намагалися покрасуватися своєю технікою на шкоду 
виразності музики, її ідейно- змістовній стороні. З такими поверх-
невими віртуозами боролися серйозні музиканти – Ф. Ліст, брати 
А. та Г. Рубінштейни, Н. Паганіні, Р. Шуман, Г. Берліоз, Р. Вагнер,  
О. Сєров та ін. Віртуозництво впливало на смак слухача й породжу-
вало недовірливе відношення до віртуозності як такої. Стосовно ве-
ликих артистів термін «віртуоз» став застосовуватися лише у поєд-
нанні з епітетом «дійсний».

Однак без необхідного віртуозного блиску в аспекті художньої 
техніки виконавець- інструменталіст об’єктивно не міг розраховува-
ти на прихильність ані публіки, ані колег. Додамо сюди й необхід-
ність розвитку академічного музичного інструментарію (у ХІХ сто-
літті, насамперед, фортепіано й скрипки, у ХХ – народних інстру-
ментів) і виконавської професії як такої.

Звичайне дитинство музиканта бетховенської пори минало за 
багатогодинними вправами на інструменті для досягнення потріб-
ної віртуозної кваліфікації: адже посада придворного музиканта 
оплачувалася тоді досить високо (200–300 флоринів у рік з безко-
штовним житлом і харчуванням – проти 50–60 флоринів домаш-
нього вчителя, наприклад). Капельмейстер взагалі міг мати заробі-
ток університетського професора (400 флоринів і вище; Моцарт, як  
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придворний органіст, одержував 450). «Батько, що завжди перебу-
вав під погрозою звільнення, прагнув якомога раніше перетворити 
свого сина в професійного виконавця. Вік музиканта був коротким: 
він міг втратити зір через переписування нот, оглухнути від постій-
них протягів і застуд. Конкуренція за високооплачувані місця в ка-
пелах була високою. Якщо на зміну музикантові- батькові приходив 
добре навчений син, то місце й заробіток залишалися за родиною. 
Більш того: за свою педагогічну працю батько міг випросити під-
вищення зарплати» [371]. В XVIII–XIX століттях чималі доходи 
приносили батькам й концертуючі діти-віртуози: досить згада-
ти В. Моцарта (з 4 років), Дж. Бриджтауера (з 10 років), скрипаля  
Ф. Риса (в 11 років посів місце свого батька в придворному оркестрі), 
Дж. Россіні (з 10 років – акомпаніатор, з 13 – чембаліст оркестру),  
Л. ван Бетховена (з 12 років – чембаліст, з 13 – член придворної кня-
зівської капели, з 15 – придворний органіст) – список можна про-
довжити [там само].

Магістральні напрями розвитку романтичного мистецтва ба-
гато в чому визначали саме віртуозні якості інструменталізму, не 
обмежуючись при цьому «усією сукупністю музично- виконавських 
засобів, простираючись аж до таємних глибин музичного мислення  
й обумовлюючи відповідні «зрушення» у композиторській творчос-
ті XIX сторіччя» [806, с. 3]. Феномен романтичної віртуозності асо-
ціюється, насамперед, з фортепіанним і скрипковим мистецтвом. 
Так, Ф. Ліст, «відкриваючи невідомі до того ресурси фортепіанно-
го виконавства, уводячи небувалі ще засоби виразності, найчасті-
ше висуває на передній план акцентовано віртуозний стиль, у яко-
му феєрія пасажів, запаморочливі каскади октав і циклопічна міць 
акордики сусідять із ювелірно обробленим «бісером» дрібної техні-
ки» [255, с. 27].

Досліджуючи у своїй кандидатській дисертації механізм кореля-
ції виконавського, зокрема піаністичного, стилю й композиторсько-
го мислення в «двоєдиному» творчому процесі музиканта- віртуоза 
XIX – початку XX сторіч, Н. Усенко уводить спеціальний термін 
«виконавське замовлення», який акцентує роль інтерпретатор-
ського аспекту у функціонуванні механізму виконавської й компо-
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зиторської діяльності з урахуванням аналізу наступної сукупності 
факторів: «переважних запитів слухацької аудиторії, індивідуаль-
них анатомо- фізіологічних особливостей піаністичного апарата, 
артистичного темпераменту, загальних виконавських принципів, 
найважливіших характеристик композиторського мислення» [806, 
с.  5]. Власне, В. Моцарта й Л. Бетховена, Ф. Шопена й Ф. Ліста,  
С. Рахманінова й О. Скрябіна, М. Метнера й С. Прокоф’єва,  
Б. Бартока й Д. Шостаковича, Н. Паганіні, JI. Шпора, Г. Венявського, 
А. Вьєтана, П. Сарасате, Е. Ізаї називали композиторами- віртуозами.

Сфера віртуозності є іманентною рисою музично- інструмен-
тального мистецтва (з його збільшеними можливостями) від само-
го початку, але від ХІХ століття (на  хвилі оновленого концертно- 
виконавського, передусім сольного, мистецтва) остаточно закріпи-
лася саме за інструментальною творчістю, що мало й свої об’єктивні 
причини наступного порядку.

Як вокальна, так і інструментальна форми звукотворчості пов’я-
зані зі сприйняттям і відбиттям світу через «осмислене звучання» 
[398, с. 6], інтонацію. Засобом виконавської самореалізації в музи-
ці виступають «семантично осмислювані (або підсвідомі): а)  про-
цес переживаного руху, подолання шляху від звуку до звуку, тобто 
власне інтонування як «зчеплення тонів» (Є. Назайкинський) [577, 
с.  245]; б)  споглядання об’єктивно існуючої безлічі звуків як «еле-
ментів осі вибору» (Ю. Кон) [396, с.  14], гармонії світу у гармонії 
звукових відносин і його відбиття, тобто контонування» [532, с. 87]. 
Якщо під інтонуванням на інструменті можна розуміти зазначений 
рух «від звуку до звуку» (що  можливо на будь-якому музичному 
інструменті, як і у вокально- голосовому втіленні), то під контону-
ванням розуміється багатозвучна даність звукових можливостей, 
співіснування потенційних «готових» звуків, які виконавець «виби-
рає» з інструментального сонору на клавішах або струнах (що на-
очно проявляється у фактурно- багатоголосних інструментів типу 
фортепіано, баяна, багатострунних арфи або бандури). При цьому 
сам процес звуковидобування залишається важливим для худож-
нього образу, фарби й технологічно непростим у кожному випад-
ку, однак кожен одиничний тон «одноголосих» духових, частіше 
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одноголосих скрипки або домри вимагає від виконавця додатко-
вого зусилля в чистоті звуковисотно- ладової інтонації крім вимог 
у відношенні туше, динаміки, артикуляції, лінеарно осмислюваного 
фразувально- значеннєвого руху в інших, «багатоголосних» інстру-
ментів (ми навмисно не торкаємось тут прихованого багатоголосся, 
акордово- інтервальних комбінацій струнних або специфічного «хи-
трого» двох-трьохголосся духових) – не випадково «фактурники- 
багатоголосники» (передусім комплементарні інструменти) часто 
страждають недостатньою якістю мистецтва звуковидобування 
й лінеарного звуковедення, ухвалюючи за зразок (крім вокаль-
ної майстерності) зазначені вміння й напрацювання скрипалів  
і кларнетистів.

Власне контонація – термін І. Мацієвського [534, с. 14] означає 

одночасне співіснування різного. Швидкі або навіть гранично швид-
кі чергування звуків у віртуозно- технічній музиці охоплюють у своє-
му значеннєвому, ідейному просторі як інтонаційно- лінеарну (від-
центрову) якість із відповідними артикуляційними, динамічними, 
фразувальними, висотно- ладовими вимогами, так і контонаційно- 
сонорну (доцентрову) якість природного зближення єдиного сонор-
ного універсуму музичного інструмента, споглядання зазначеної 
«гармонії світу в гармонії звукових відносин». Недарма у Великому 
англо- російському тлумачному словнику «віртуоз» переводиться як 
«знавець художніх рідкостей; цінитель мистецтва; знавець або ко-
лекціонер предметів мистецтва, стародавностей, раритетів і т. п.; 
вчень», а в Словнику російських синонімів – «майстер, художник, 
знавець, артист, ас, мастак, умілець, маг і чарівник» [737].

Крім того, виконавська самореалізація, відбиття світу через 
«осмислене звучання» [397, с.  6] відбувається на психофізіологіч-
ній основі (Л. Белявський) – «трансформації ряду людських жестів- 
рухів (м’язові зусилля, зміна напруги голосових зв’язувань, інтен-
сивність подиху, руху пальців і т. д. – А.Ч.) у ряд музичних жестів 
(удар, туші, вокалізація, насвистування і т. д. – А.Ч.)» [65, с. 108]. Але 
якщо вокаліст робить трансформацію жестів- рухів у музичні жести 
за допомогою голосу, що неминуче обмежує акустичні динамічні, 
висотні, агогічні, темпо- часові можливості співу (вишиковувати  
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музичну структуру співак може тільки за рахунок проходження то-
нів, видобуваючи одночасно лише один звук, тобто контонування 
можливе тільки в уяві або при колективному співі), то інструмента-
ліст, використовуючи пальцеву й амбушурну моторику, практично 
не обмежений у діапазоні, агогіці й темпі. Сама фізіологічна й акус-
тична природа вокалу, необхідність змінити положення голосових 
зв’язувань на кожному іншому тоні (інструменталісти у швидкому 
темпі використовують позиційну гру з її можливістю рідше зміню-
вати положення руки), характерне співоче інтонування сприяли 
вибору в якості пріоритетних середнього регістру й середньої ди-
наміки людського голосу, а також перевазі протяжних звуків над 
короткими, безперервності над дискретністю. Тому «довжина стала 
синонімом вокальності, кантиленності» [532, с. 88], а віртуозність, 
моторика – асоціюються, насамперед, з музичним інструмента-
лізмом: «Як інструмент віртуозові, як кисть живописцеві, так лі-
тераторові необхідно щоденна вправа пера», – пише Т. Шевченко  
[915, с.  97]. Обмовимо в дужках, що, оскільки вокальне й інстру-
ментальне мистецтва обидва оперують звуком; породжені єдиним 

«джерелом» – людською особистістю і єдиним способом її реаліза-
ції через значеннєве інтонування і контонування; реалізуються на 

єдиній психофізіологічній (жестовій) основі, тобто вся історія роз-
витку обох видів музики являє собою історію «взаємодії інтонації 
голосу людини й інтонації, керованої людиною, тобто відтвореної 
інструментом» (Б. Асафьєв) [48, с.  258–259] – тому, звичайно, во-
кальне та інструментальне мистецтва розбудовуються в безперерв-
ному процесі взаємного збагачення й взаємовпливу. Так, усі без ви-
нятку академічні музичні інструменти пройшли у своєму розвитку 
етап «наслідування голосу» (цікаво, що «спізнілі» у цьому процесі 
на століття баян, домра, балалайка та інші академізовані вже в дру-
гій половині ХХ століття народні інструменти пережили зазначений 
етап у стретній формі, протягом 3-х десятиліть), а знаменитий вір-
туозний спів кастратів змагався й наслідував вже інструментальній 
віртуозності, складні для вокального інтонування стрибки та арти-
куляційні «вишуканості» музики ХХ–ХХІ століть імітують інстру-
ментальні інтонаційні прийоми.
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Вокальне мистецтво з його фізіологічними передумовами вза-
ємодії мовного й вокального у співі (що  багато в чому обумовило 
психологію історичної взаємодії слова і музики в пісні) «виявляєть-
ся ідеалом, виразником естетики узагальнено- конкретного й безпо-
середнього висловлення. Пісня, вокальна музика – це принципово 
не тільки музика» [532, с. 88]. Інформативність, образна конкрети-
зація слова, інтонаційна виразність мови й мовної фонетики обумо-
вили й інтонаційні, ритмічні, композиційні особливості співу.

За словами Б. Асафьєва, інструментальна музика базується на 
перенесенні інтонації «зсередини людського організму на знаряддя 
звуковидобування» [48, с.  258]. Інакше кажучи, власне інструмен-
тальна звукотворчість тісно пов’язана й із сугубо вокальною, і з так 
званою аутоінструментальною (за  І. Мацієвським – реалізованою 
у межах ресурсів власного тіла, де інструмент – сама людина: хло-
пки, притопування та ін.). Таким чином, слідом за А. Шеффнером, 
Р. Бражаром і І. Мацієвським, можна вважати частини тіла людини 
першими музичними інструментами, тому що фактично «людське 
тіло містить у собі основні типи звуковидобування. Згідно з існую-
чими класифікаціями музичних інструментів, це «удари по надуто-
му животі (як на мембранофонах), защипування й тертя натягнутого 
волосся (як на щипкових фрикційних або смичкових хордофонах), 
клацання, удари пальцями й долонями (як на вдаряємих і співвда-
ряємих ідіофонах), звуки на різкому видиху, вдиху, через напружені 
губи (амбушур), свист (як на амбушурних і флейтових аерофонах)» 
[532, с. 89] представляють основні способи інструментального зву-
ковидобування, за винятком хіба язичкових і клавішних.

З урахуванням інших видів немузичної професійної майстер-
ності, набутої сторіччями (адже в більшості словників і енцикло-
педій віртуоз – це «людина, що у досконалості володіє технікою 
свого мистецтва, своєї справи» [737] у будь-якому виді діяльно-
сті), можна стверджувати, що основи віртуозності людина «нако-
пичувала» у майстерності рук і амбушура протягом століть. А самі 
інструменти- знаряддя – «штучний орган» (Є. Назайкинський) [396, 
с. 85] – з’явилися продовженням руки людини й міфологічно оду-
хотвореним «підсилювачем» його технічної майстерності у втіленні 
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душевних- духовно-щиросердечних проявів у ритуальних, трудових, 
обрядових, споглядально- кантиленних, опосередкованих духовно- 
образних, а також віртуозних – святкових дозвільно- розважальних 
і доблесно- доброчесних («virtuoso» у перекладі з італійської) акціях.

Таким чином, концепція віртуозності музичного інструменталь-
ного мистецтва як його іманентної якості, заснованого на смислово-
му інтонуванні, переживаному русі звукового потоку з неминучістю 
співіснування з вокальною якістю кантиленності, протяжності, «на-
слідування голосу», набуває вираженого естетичного і морально- 
етичного тонусу. Консолідуючи у своєму значеннєвому просторі 
інтонаційно- лінеарний і контонаційно- сонорний параметри, вір-
туозні структури музичного інструменталізму втілюють єдність 
відцентрових і доцентрових сил природного зближення єдиного со-
норного універсуму музичного інструмента, споглядання «гармонії 
світу в гармонії звукових відносин». Такий підхід органічно відбиває 
взаємний прояв загального в одиничному й індивідуального в ціліс-
ному, не дозволяючи віртуозності перетворитися у віртуозництво.

Таким чином, в основі інструментальної віртуозності полягає 
смислове інтонування, пережитий рух звукового потоку як втілен-
ня модусу радості й позитивної життєтворної енергії. Швидкі або 
навіть гранично швидкі чергування звуків у віртуозно- технічній 
музиці охоплюють у своєму значеннєвому, ідейному просторі як 
інтонаційно- лінеарну (відцентрову) якість із відповідними арти-
куляційними, динамічними, фразувальними, висотно- ладовими 
вимогами, так і контонаційно- сонорну (доцентрову) якість при-
родного зближення єдиного сонорного універсуму музичного ін-
струмента, споглядання «гармонії світу в гармонії звукових відно-
син», а також усі семантичні розуміння Гри (у тому числі, «гри на 
інструменті»). Ігрові характеристики віртуозності спрямовують 
її, з одного боку, до завершеності, порядку, введення умов і регла-
ментованих «ролей», а з іншого – створюють умови для особливої 
свободи, імпровізації, втечі від повсякденної реальності, позбав-
лення від внутрішньо- особистісних проблем. Саме ці філософсько- 
психологічні та культурні настанови матеріалізуються у швидкості,  
артикуляційно- динамічній гнучкості, енергетичному наповненні  
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загальних форм руху, фігураційних, пасажних, акордових інстру-
ментальних втіленнях.

Вказане переживання руху інструментально- звукового пото-
ку неминуче вимагає протилежного боку вираження, що уособлює 
квазі- вокальну кантиленну якість (протяжності, «наслідування го-
лосу», м’якості «перетікання» тонів один в одний, динамічної гнуч-
кості та ін.), втілює інтимно- ліричну образну сферу і тому названа 
нами «інструментальним бельканто» (у якого, власне, і «навчають-
ся» співу інструменти, починаючи з ХVІІІ століття, відзначившись 
у цьому у добу романтизму (що відповідало її естетичним настано-
вам). Інструментальне проектування назовні з метою «збагнення 
через відчуження» виявляє «олюднення» інструменталізму як про-
яв вищого гуманного принципу – Любові, котра, як і людина, пе-
ребуває між відкритістю вічного запитання «хто я?» і можливістю 
завершення себе, знаходження відповіді в «Іншому» (як в «дзерка-
лі», в якому сподіваєшся побачити не тільки своє обличчя). Самий 
звук (звучання) інструмента в такому разі стає наповнено живим, 
дихальним, «справжнім», природно красивим. Особлива якість зву-
ку, виявлена в бельканто, погоджує воєдино матеріальну й духовну 
складові.

Кінець XX – початок XXI століть характеризуються численними 
відкриттями і значним прогресом у галузі знань про фізику музич-
ного звуку та слуху, психологію сприйняття та виконавське мисте-
цтво, композиторські знахідки, специфіку та можливості музичних 
інструментів та інструментального інтонування. Так, у другій поло-
вині ХХ століття академічна музична культура поповнилася нови-
ми вдосконаленими та вже «обросли» відповідним репертуаром, 
інструментально- виконавськими й навіть науково- теоретичними 
досягненнями «гравців» (баян, домра, балалайка, бандура), а уста-
лені інструментальні культури, що мають за плечима майже чоти-
рьохсотрічний досвід професійної композиторської й виконавської 
творчості, вступили на шлях активного пошуку «нового звуку», но-
вих жанрово- стильових і формотворних, мовно- композиторських  
і інструментально- виконавських прийомів і форм – у зв’язку з черго-
вою зміною ідейно- художньої парадигми. При цьому на шляху ево-
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люції сольного академічного інструментального мистецтва (область 
функціонування якого і є об’єктом нашої статті) можна спостерігати 
як схожі (універсальні), так і відмінні (специфічні) принципи і тен-
денції. Одним із ключових універсальних принципів академізації ще 
на початку емансипації професійного музичного інструменталізму, 
виступає обов’язковий етап наслідування людському голосу, так 
званого «інструментального бельканто» (що  є предметом нашого 
дослідження). Причому, якщо скрипка розпочала цей процес пер-
шою (досить поступово виходячи на солюючу партію в ансамблях  
і в оркестрі, шліфуючи нові інструментальні прийоми і техніку  
в передконцертних світських жанрах XVII ст., у концертуючому сти-
лі великих майстрів XVIII століття), за нею духові й фортепіано –  
і їх «навчання співу» –зайняло близько двох сторіч, то народні ін-
струменти, які влилися в академічне сімейство вже у другій поло-
вині ХХ століття, надолужували свою «белькантову освіту» (прав-
да, активно використовуючи виконавський та інструментально- 
технологічний досвід старших «побратимів») у «стретній» формі, за 
кілька десятиріч (відповідно, їх оригінальний репертуар, спочатку 
шліфуючи техніку в малих формах побутового походження, неми-
нуче вийшов на романтичну стилістику й тільки потім прийшов до 
новітніх мовних та жанрово- стильових явищ). Однак зазначений 
етап еволюції музичного інструменталізму – неминучий для культу-
ри професійної композиторської творчості Європи, яка «ще в дав-
ні століття встигла стати одним з вищих проявів художнього генія 
людства» [400, с. 11]. «Співати» на своєму інструменті вважається 
одним з найвищих досягнень інструментального виконавства, кра-
щою похвалою для виконавця і дійсно найскладнішим практичним 
завданням інструменталіста. Проблема «олюднення інструмен-
талізму» стала вже загальним місцем музикознавства і сьогодні 
тільки ледачий не відсилає читача до знаменитої асафьєвської ци-
тати з «Музичної форми…» про створення інтонаційно- виразних, 
«співаючих» інструментів, які дозволили інструменталізму стати 
«повною мірою виразником емоційно- ідейного світу європейсько-
го людства» і про немеханічне наслідування людському голосу, «не 
імітації, а пошуку в інструментах виразності й емоційного тепла,  
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властивих людському голосу» [49, с. 220]. Ми спробуємо розібрати-
ся в цьому актуальному завжди питанні музичного змісту з декіль-
кох точок зору.

Бельканто (італ. bel canto, belcanto – прекрасний спів) – «блиску-
чий легкий і витончений стиль співу, характерний для італійського 
вокального мистецтва середини XVII – першої половини ХІХ ст.» 
[70, с.  400] (сам термін увійшов у використання тільки у ХІХ ст. 
[852]). Характерними рисами бельканто Россіні вважав «природній 
гарний голос, мистецтво вокальної орнаментики й почуття стилю, 
якому не можна навчити, але можна освоїти, слухаючи гарних іта-
лійських співаків» [цит. по 852]. В енциклопедичних джерелах і літе-
ратурі нашого часу необхідними складовими бельканто називають 
красу тембру, рівність голосу протягом усього діапазону, абсолют-
ний контроль дихання, органічну комбінацію віртуозного й канти-
ленного співу, уміння імпровізувати. У музикознавчій літературі  
XX–ХХІ ст. термін belcanto трактується доволі широко: як вокально- 
виконавське мистецтво, як стиль композиторської творчості, як пе-
дагогічна традиція, нарешті, як важливий аспект інструментальної 
культури.

Проблема виконавської майстерності інструменталіста пов’я-
зується з інтонуванням як вираженням художньої ідеї, одухотво-
реною вимовою, виявленням змісту виконуваного твору у процесі 
гри за допомогою засобів інструментальної виразності, включа-
ючи артикуляційно- штриховий, темброво- фактурний, динаміч-
ний, темпоральний комплекси на основі виконавського дихання 
(«мовою руки», за Б. Асафьєвим). При цьому найважливішою якіс-
тю інструментально- виконавської майстерності виступає уміння 
осмисленого виразного звуковидобування і звуковедення, вияв-
лення тієї інтонаційності музичного інструмента, про яку писав  
Б. Асафьєв: «Становлення в тоні, у звуконапруженні, тобто інтона-
ційність, властива всім інструментам», однак не всі виконавці здат-
ні «тримати» такий тон, тобто «тримати постійно, безупинно деяку 
якість звучання, подібну до природньої плавності і ясності мови до-
бре поставленого голосу людини. Навіть про інструмент, якщо він 
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не заважає плавності та ясності гри, прийнято говорити те ж саме: 
він має тон» [49, с. 216].

Повернувшись до джерел (вокального) бельканто, відзначи-
мо, що нове розуміння виконавського мистецтва, що складається 
в XVI–XVII століттях в Італії з її гуманістичними традиціями епо-
хи Відродження, основою якого, за О. Лосєвим, є індивідуалізм, 
індивідуально- матеріальне розуміння світу, коли «середньовічні 
абсолюти не відкидаються повністю, але розуміються як самодо-
статня естетична даність» [758], з виникненням нових світських 
музично- суспільних форм (академії, оперний театр) викликало до 
життя і нові виконавські форми. Зустрічаються й взаємно впли-
вають одна на одну протилежні за своєю естетичною спрямовані-
стю тенденції: характерна для оперного стилю бельканто «інстру-
менталізація» співочого голосу (мистецтво кастратів) і «олюднен-
ня» інструменталізму (мистецтво «співу» італійських скрипалів). 
Тоді саме «скрипка, яка дозволяє індивідуалізувати звук більшою 
мірою, ніж щипкові й духові інструменти, стає носієм нової де-
мократичної культури і впливає не виконавське мистецтво. Саме 
скрипка, а не орган, клавесин, лютня, виконання на яких також 
досягло високого художнього й технічного рівню, визначила роз-
виток нових інструментальних жанрів – сонати та концерту й по-
клала початок розквіту сольного виконання» [334, стб. 585] з його 
знаменитим інструментальним бельканто. Нагадаємо, що, на думку  
Б. Асафьєва, «величезна роль» у здійсненні «олюднення інстру-
менталізму» належить «концертуючому стилю і особливо вели-
ким скрипалям XVIII століття» [49, с.  220]. Кореллі та його учні  
Дж. Соміс, Ф. Джемініані, Дж. Валентині прагнуть досягти таких 
самих висот кантабільності, гнучкості звуковидобування, різнома-
ніття тембрових і емоційних фарб, які характерні для вокального 
мистецтва. Крім об’єктивної естетичної краси вокального ідеалу 
така орієнтація пов’язана і з формально- технічними питаннями:  
з обмеженням діапазону скрипки трьома позиціями (тобто двома  
з половиною октавами) і техніки смичка з розташуванням волос 
не «стрічкою», а «пучком» («основним способом виконання скри-
палів XVII сторіччя ще залишається роздільне артикулювання…  
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окремими рухами смичка на кожну ноту з досить визначеною пе-
рервою звучання» [цит. по 799, с. 15–16], думкою авторитетів цер-
кви, які вважали звучання крайніх регістрів скрипки (особливо 
– високого) занадто напруженим і «земним». Кореллі зумів виро-
бити широке, співуче ведення смичка, добитися його тривалого, 
виразного «подиху», що справляло незвичайне враження. Тартіні 
проголосив принцип «Щоб добре грати, треба добре співати», що 
привело його до думки про збільшення довжини смичка. Новизна 
кантилени Тартіні в порівнянні з кореллієвською полягала у змісті 
скрипкового «співу», у його більш суб’єктивному та емоційному, 
поглиблено- ліричному та проникливому характері. Саме до часів 
Тартіні Б. Асафьєв відносив «вихід мелодійного начала поза межі 
вокальності»; ««спів bel canto», – писав він, – прагне стати «грою bel 
canto»». А «мелодією опановує інструментальна культура цієї епохи, 
із чого випливає концертуючий стиль – і сольний, і ансамблевий» 
[210, с. 244].

У складному процесі становлення інструментального бельканто 
не можна не відзначити величезний вплив оперного мистецтва – як 
у частині його вокальної творчості, так і в області власне інстру-
ментальної, оркестрової складової жанру. В опері, а також близьких 
до неї у жанровому відношенні ораторії, кантаті, пасіоні особливо 
інтенсивно йшов процес вироблення й закріплення «звукообраз-
них» (Асафьєв) комплексів, у яких поєднувалися слово і виражений  
в ньому емоційний стан, момент сценічної дії (жест), мелодійний 
оборот, прийоми інтонування тощо. Семантику цих комплексів 
активно вбирала інструментальна музика. Відбувалося поступове 
відокремлення «чистої виразності» у межах того або іншого жанру 
й стилю від її первісної, майже програмної основи. Поряд з інди-
відуалізацією тематизму, в інструменталізмі відбувався пошук від-
повідних інтонаційних якостей, вироблялися нові засоби та при-
йоми інтонування. Головним принципом виконавства й педагогіки 
клавірної епохи та скрипкового мистецтва стає спів на інструмен-
ті, мистецтво гри cantabile та одночасно зростаюча віртуозність. 
Перше розумілося, насамперед, як змістовність музичного вислов-
лення, виразність – новий склад образності, новий психологічний  
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тонус музики, ідеали вокально- мовного проголошення (саме так 
слід розуміти ідею «добитися співучої манери в грі», як писав  
Й. С. Бах про свої інвенції), а не просто образ вокалізованого інстру-
ментального звучання).

При цьому на відміну від скрипаля клавіристу (а потім і піаністу) 
доводилося більшою мірою долати «опір матеріалу». Клавір з його 
акустичною переривчастістю звучання, відсутністю можливості ди-
намічно диференціювати, індивідуалізувати звуки й інтонаційними 
прагненнями до звукової зв’язності та гнучкості, свідомо- виразному 
проголошенню музики загострював чуйність музикантів до проце-
су інтонування, що привело, з одного боку, до розквіту мистецтва 
орнаментації з безліччю функцій, з іншого – до необхідності спеці-
альних прийомів виразності, призвівших у результаті до явища ін-
струментального бельканто.

Вже наприкінці XVIII століття (за умов майже трьохсотрічного 
досвіду практичного інструментального «мовлення» за риторични-
ми законами) уява про музику як модель риторики трансформуєть-
ся в загальну уяву про те, що музика по-своєму «говорить». І ця уява 
пов’язується відтепер не тільки з вокальною, але й з інструменталь-
ною музикою: за висловленням Йоганна Маттезона, інструменталь-
на музика – це «музична мова» (Klang- Rede або Ton- Sprache), інстру-
менти самі, без людського голосу, «немов би виробляють зрозумілу 
мову». Однак, якщо музичне звучання – мова, то повинне існувати й 
«мислення у звуках, яке володіє своєю «логікою»»; музика має бути 
усвідомлена як «особлива форма думки» [531]. Слова Л. Тіка про те, 
що в музиці «людина мислить, не роблячи стомлюючого обхідного 
шляху через слово», вказують, як уже ранній романтизм доводить 
аналогію «музика – думка» до парадоксального висновку: «музич-
на мова» виражає мислення у відомому змісті більш швидке й до-
сконале, ніж мислення у словах [цит. за 531]. Ця ідея згодом знай-
де поглиблену розробку в музичній естетиці та філософії музики  
(Е. Ганслік, С. Кьєркегор, Ф. Ніцше, Т. Адорно). Саме в епоху роман-
тизму відбувається ототожнення музичного й душевного, коли пов-
ністю ухвалюється гіпотеза про музичну сутність душевних фено-
менів. Наприклад, Ж. Жубер описує душевні стани як послідовність 
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консонансів і дисонансів; вчинки, слова й почуття складаються  
в нього у мелодії. Ще раніше Новаліс повідомляє про музичну ос-
нову людської свідомості: «найдосконаліша свідомість», на його 
думку, не може не бути музичною, «вона – спів, усього лише мо-
дуляція настроїв (Stimmungen), подібна модуляції голосних звуків 
або музичних тонів». Поняття музикальності, застосоване до вну-
трішнього життя, стає у романтиків критерієм душевних і духовних 
гідностей: «Шляхетна людина сама у собі все відчуває музично» 
 (Л. Тік) [цит. за 531].

Подібний антропологічний підхід у мисленні- світогляді стає од-
нією з підстав наслідування інструментальним інтонуванням – во-
кальному (а  розквіт інструментального бельканто й припадає на 
романтичну епоху) у його вже сталій протягом XVII–XVIIІ століть 
блискучій професійній формі – оперного бельканто. У ХІХ столітті 
«інструменталізм у Європі досяг такої повноти емоційного тонусу  
й інтонаційної виразності, що «відтіснив» belcanto – стиль, що впав 
у віртуозну химерність» [49, с. 221] Щоправда, музичний інструмен-
талізм сам уже через кілька десятиріч опинився на небезпечному 
порозі віртуозництва, але й «врятувався» в опорі на одухотворе-
ну смислову виразність белькантової вимови як матеріалізовано-
го втілення надповсякденного, прекрасного (М. Каган пише, що  
в музиці спів бельканто протиставив себе звучанню побутової мови  
й народного співу [343, с. 268], а І. Мацієвський стверджує, що «ін-
струментальне звуковидобування орієнтоване на неповсякденне  
висловлення» [532, с. 91]).

Новий важливий етап у розвитку інструментального бельканто 
наступає із завершенням наприкінці XVIII століття процесу фор-
мування класичного симфонічного оркестру (з  постійним удоско-
налюванням скрипкової, а потім духової гри) і з висуванням нового 
сольного інструмента – молоточкового фортепіано, інтонаційний 
комплекс якого відкрив нові можливості формування звукового 
потоку артикуляційним, динамічним, агогічним шляхами. Усклад-
нення музичного змісту викликало необхідність не тільки точного 
запису композитором нотного тексту, але й фіксації спеціальних ви-
конавських вказівок, а нова гомофонно- гармонійна парадигма по-
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родила «царство» мелодики – «природнього середовища» белькан-
то. Інструментальна музика набуває більшої емоційної насиченості, 
динамічності, контрастності, співучості і віртуозності. Луноподібна 
динаміка епохи бароко поступається місцем плавним, поступовим 
динамічним переходам – «динаміці почуття», ще одному каталі-
затору белькантовості. Визріваючі в епоху панування клавіризму 
ідеали співу на інструменті як виявлення змісту музики одержують 
якісно новий зміст у музиці віденського класицизму, яскравіше за 
все – у творчості Бетховена, яка характеризується високим ступе-
нем внутрішньої інтонаційної спряженості всіх масштабно- часових 
рівнів формоутворення, що й обумовлює симфонізм розвитку.

На початку XIX століття на зміну «граючого композитора» 
XVII–XVIIІ століть (майстерність якого визначалася не тільки вір-
туозністю, але й умінням «говорити» з аудиторією за допомогою 
інструмента) приходить новий тип музиканта – «творець- віртуоз», 
котрий, як і раніше, об’єднує в одній особі виконавця і композито-
ра, а відтак, зберігає принцип живої імпровізаційності мислення 
(невід’ємної якості бельканто). Нові творчі завдання «розмови» з 
публікою висуває й звертання до масової аудиторії (включаючи ко-
мерційну зацікавленість). «Творець- віртуоз» – центральна постать 
доби романтизму. Якщо для «граючого композитора» XVII–XVIII 
століть виконавське мистецтво – тільки засіб реалізації своїх твор-
чих устремлінь, то для «створюючого віртуоза» його композитор-
ська творчість – лише засіб для демонстрації виконавської майс-
терності. Нові просторово- акустичні умови (більші концертні зали) 
зажадали від виконавців більшої сили й інтенсивності звучання, 
розвитку віртуозної техніки як динамічної форми передачі музич-
ного руху, пошуку нових виразних і технічних засобів виконавсько-
го мистецтва, видовищності. Формується новий тип музиканта – 
інтерпретатор, толмач чужої композиторської творчості. Концепція 
й технологія повного, темброво й динамічно насиченого звучання 
фортепіано збагатила арсенал інтонаційних можливостей інстру-
мента і була втілена в мистецтві Ференца Ліста. Фортепіанний спів 
як культура інтонування особливим, неповторним образом вияви-
лася у мистецтві Шуберта і Мендельсона, Шумана і Шопена. Свій 
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внесок у культуру інструментального бельканто внесли російська  
й українська фортепіанна, скрипкова, віолончельна, духова вико-
навські школи.

Таким чином, у кожний період розвитку інструментальної куль-
тури по-своєму розумілися і формулювалися принципи виразного 
виконання, але загальним залишалося прагнення досягти вираз-
ності вокального «висловлення», тому що спів – «інтонаційний 
еталон, на який орієнтовані й інші види музикування (у тому чис-
лі, інструментального), і всі технічні складові співу відчуваються 
людиною як невід’ємні компоненти еталону. Імітація співу з усіма 
його компонентами, включаючи технічно- необхідні, є одним з базо-
вих вимог виконавства Нового Часу, починаючи з найперших робіт  
з виконавської естетики («Мистецтво гри на клавесині» Ф. Куперена 
1716 р. та ін.)» [501]. А. Ляхович виділяє як базові для інструмен-
тального бельканто – принципи структурно- смислового членуван-
ня музики (принципи фразування, рубато, інструментального поди-
ху), організації темпорального потоку, розглядає художнє виконан-
ня як організацію виконавцем елементів вимови в процесі й технічні 
причини інструментальної «опірності матеріалу», підкреслюючи 
особливо високу міру темпоральної опірності матеріалу в рамках 
школи бельканто, заснованої на законах дихання (однак цей аспект 
белькантової культури вимагає спеціального розгляду).

Культура вокального бельканто – найбільш теоретично об-
ґрунтована й практично розроблена, «найштучніша» (й  митець-
ка) – (искусственная и искусная рос.) – з усіх відомих манер співу, 
має виражену виконавську природу (відзначимо, що композитори 
XVIII століття були одночасно й «вокальними педагогами» [70, стб. 
401]). Найважливішою підставою ствердження інструментального 
бельканто стає виконавська діяльність композиторів- романтиків. 
Їх розкішна, удавана безпосереднім висловленням душі, мелодика 
виросла як на вершині гомофонно- гармонійної фономатерії, так  
і у виконавських відчуттях інтонаційної виразності інструменталь-
ного «висловлення», у конкретиці прийомів, туше, інструментальної 
органології (подовження скрипкового грифу Тартіні й смичка Мат-
теї, стоншення струн Локателлі, активність крайніх струн і позицій 
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Паганіні, лістівська «вагова» гра, шопенівська «перлинна» техніка, 
єсіпівська манера фортепіанного легато і т. д.).

Крім того, у основі виконавських шкіл і традицій (у тому числі, 
бельканто), відповідно до гіпотези Є. Синцова, «лежать уявлювані 
мислє- жести творчої активності трьох видів: «мигтючої» (що обу-
мовлює наявність наполегливо повторюваних одноманітних зу-
силь), «рукоподібної» (що  породжує доцентрові прийоми вміння- 
майстерності), «рото-жувальної» (що об’єднує можливості перших 
двох через «розчинення» у тілесності людини), які виникли, скоріш 
за все, «за аналогією з тими фізіологічними можливостями люди-
ни, що найбільш багаті можливостями жестової активності й «ро-
зуміння» світу, як назвав цю здатність О. Лосєв» [476]. У зв’язку із 
цим, співвідносячи взаємозв’язок музичного звуку й мислє- жесту 
із зазначеними архетипами художнього мислення, пов’язаними  
з «психоїдним несвідомим», Т. Гордєєва [219] висуває й обґрунтовує 
гіпотезу про те, що у виконавській школі вокального бельканто ви-
значальним є «рукоподібний» тип уявлюваних жестів, який харак-
теризується доцентровими й, як наслідок, відцентровими началами. 
Завдяки цим можливостям, звук у бельканто прагне «заволодіти» 
усією багатомірністю вокального (інструментального) фонопро-
стору, звівши ціле «до одного фокусу». На відміну від цієї гранично 
рафінованої (академічної) вокальної культури багато фольклорних 
культур пов’язані з «ротожувальним» типом мислє- жесту, тому що 
в них спостерігається текуча, мінлива, варіативна внутрішня фор-
ма. Подібний «відкритий», «прямолінійний», «нерівний» звук вико-
ристовується і в фольклорному інструменталізмі.

«Рукоподібна» домінанта спрямована зовні, у навколишній світ, 
при цьому стає важливою ідея центру з навколишніми його елемен-
тами, що функціонально подібно до дії руки (як «захоплення» про-
стору й обмацування- освоєння його). Подібний тип жесту є власне 
основним і в музичному інструменталізмі (напівзігнуті пальці, на-
прямок звуковидобуваючого руху всередину, до себе). Образ спо-
чиваючої, досить стабільної у просторі долоні, оточеної дрібною, 
дуже диференційованою активністю «пальців», які немов би дослід-
жують прилеглий простір з наявністю власного індивідуалізованого 
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типу його прикрашення- заповнення, але не виходять за межі впли-
ву центру- долоні, – відбиває нюансовість, витонченість художнього 
мислення та його організованість. Дрібна активність пальців може 
розглядатися і як бажання прикрасити занадто грубу матеріальну 
дійсність. Така воля відцентрового прагнення (пальці) має на увазі 
й стабільність, стійкість доцентровості (долоня) – барвиста оберто-
новість, «соковита» тонність, імпровізуй злот белькантової вимови 
засновані на опорності подиху, стабільності регістрових переходів, 
а в інструменталізмі – на якості туше у клавішних (пов’язаній із зі-
браністю і свободою виконавського апарату), натиском скрипково-
го смичка, баянного міха, опорністю подиху в духових (як керівного, 
координуючого начала).

Жест (а  він є основою інструментальної гри), «що перемістив-
ся до сфери уяви, з’явився одним з первинних зрощень психічного 
й «органічного», зафіксувавши їх границю через обмацування, по-
гладжування, проникнення тощо. Згодом жест відділився від свого 
тілесного джерела й, «перемістившись у сферу уяви, побудував усю 
розумову діяльність людини за своїм образом та подобою, просо-
чивши собою ентелехію. Особливо активно генерує й зберігає цю 
сферу мислительно- жестової активності мистецтво» [721]. Але 
якщо вокальне мистецтво має в основі уявлюваний мислє-жест, то  
в інструментальному виконавстві – жест та інші форми руху реаль-
ні, матеріалізовані, створюючі. Форми виконавських інструменталь-
них рухів («мова руки», за Б. Асафьєвим), виконавські жести «зали-
шають у видимому просторі своєрідний «слід» пластичних зусиль 
художника» [721] – саме тому виконавця- інструменталіста недо-
статньо чути, його бажано ще й бачити (відомо, що І. Стравінський 
завжди прагнув сісти на фортепіанному концерті у лівому боці зали, 
щоб бачити руки піаніста).

Такі пластичні можливості художнього мислення яскраво 
проявляються в орнаментиці. Багатство скрипкової й клавірно- 
клавесинової орнаментики XVII–XVIII століть (багато в чому імі-
тованої з вокального мистецтва бельканто), зіграло свою важливу 
роль у становленні виразного інструментального інтонування. Зна-
менитий орнаментальний клавірний стиль вплинув на формування 
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інструментального бельканто як виразного інтонаційного мислення 
виконавця. Орнаментальна «лінія» існує більше у сфері можливого, 
оскільки «обплітається» незліченними трелями, форшлагами, ме-
лізмами (тим більше, що вони часто не виписувалися, а створюва-
лися в мистецтві імпровізації на основі складених традицій певного 
типу інструментального інтонування). Виконавець як би «намацує» 
у ладовому просторі нові можливості звукової «в’язі», направляючи 
і вибираючи ці можливості за допомогою мислительно- голосового 
або мислительно- інструментального зусилля. І тоді мелізматика – 
не проста прикраса мелодії, а матеріалізовані, просторово оформле-
ні звукові зв’язки прилеглих тонів, що вимагають відповідного смис-
лового (упорядкованого, але свободного одночасно) усвідомлення 
їх «відносин» (мотивно- фразувальних і не тільки) один з одним. Та-
кий рухливий, постійно перебудовуваний, пластичний у самій своїй 
основі фонопростір створює відчуття живого (володіючого Духом) 
дихаючого організму. Орнаментальна тканина демонструє процес 
освоєння, «присвоєння», в-живання людини в простір (ніби з не-
матеріального, Вищого) або «спробу створити проникні границі зо-
внішнього миру, що перебуває поза людиною, і внутрішнім світом. 
Орнамент – один з первинних способів проектування людиною 
себе зовні, проектування своєї людської активності на зовнішній 
мир, щоб осягти себе через відчуження» [721]. Подібне проектуван-
ня назовні з метою «збагнення через відчуження» проглядається  
в самому створенні музичних інструментів як продовженні себе  
з наступним з’єднанням у творчому (майже містичному) виконав-
ському акті, в освоєнні на «відчуженому» інструменті вокальної 
культури бельканто, в «олюдненні» інструменталізму як прояві ви-
щого гуманного принципу – Любові. Самий звук (звучання) інстру-
мента в такому разі стає наповнено живим, дихальним, «справж-
нім», природно красивим.

Таким чином, особлива якість звуку, виявлена в бельканто, по-
годжує воєдино матеріальну й духовну складові. Досліджуючи му-
зичний художній звук (у тому числі, белькантовий) як втілення по-
чуття і як акт свідомості, О. Гордєєва дійшла висновку, що він являє 
собою «безперервний потік «проектів цілісності», котрі зміняють 
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щомоментно один одного, що характеризує його не просто як ста-
новлення (О. Лосєв), а як евристично- творчий акт створення худож-
ності, як особливий феноменологічний досвід, який дозволяє люди-
ні пережити повноту Присутності», розуміючи під перетворенням 
«неопрацьованого звуку» у «культурний» подолання його чисто 
почуттєвої природи, «закріплення його зв’язку зі сферою феноме-
нів», коли «перехід інтенцій у звукове розташування набуває стій-
ких форм, тобто виникає стійке техне (конструктивно- оформлюючі 
здібності митця втілювати свої задуми у матеріально- речовій фор-
мі), пов’язані з «технологією» відтворення музичного звуку» [219]. 
При цьому в бельканто переважає ейдетична складова; у блюзовому 
співі – меональна; у деяких фольклорних культурах з яскравим від-
чуттям «свого тембру» (киргизи, узбеки, таджики тощо) – змішана 
[219] (Лосєв витлумачує меон як інакше стосовно сутності, тобто до 
ейдосу [476]). Інструментальне бельканто загострює (і тим робить 
яскравіше) цю подвійність: з одного боку, інструмент виступає як 
меон, з іншого боку – звільнене від слів інструментальне «вислов-
лення» відбиває ейдос більш безпосередньо й, відтак, більш без-
посередньо, ніж вербалізований спів (недарма ж інструментальне 
бельканто історично «замістило» вокальне у середині ХІХ століття).

Таким чином, під інструментальним бельканто ми розумі-
ємо специфічний компонент виконавського мислення і стиль 
виразного кантиленно- віртуозного інструментального інтону-
вання музики професійної європейської композиторської тради-
ції, який втілює повною мірою ідейно- емоційні парадигми над-
повсякденного плану на основі виявлення якості інтонаційності 
(тонності- звуконапруженості) інструмента, яка проявляється  
в артикуляційно- тембральній, дихально- темпоральній, динамічній, 
театралізованій, органологічній складових інструментального зву-
ковидобування і звуковедення. Мислительно- практичний внутріш-
ній дуалізм інструментального бельканто відбиває органічне сполу-
чення духовних і матеріально- тілесних, віртуозних і кантиленних, 
імпровізаційних і канонізованих параметрів. Музичний інструмен-
талізм, усвідомлений як «особлива форма думки і духу», матеріалі-
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зує в белькантовому «висловленні» надповсякденний зміст більш 
безпосередньо, ніж вербалізований спів.

Ще одна невід’ємна якість інструментального звучання – фак-
тура, яка прагне багатоголосно спрямованого «множення» в ін-
струментальній якості «збільшення можливостей» (у  тому числі, 
прихована поліфонія, «генетично» традиційна для інструменталіз-
му ансамблева якість – для одноголосних духових, монодійне по-
товщення тощо). Вже перші інструментальні обробки вокальних  
і танцювальних мелодій фактично представляли «обростання» 
теми фактурними лініями (поліфонічними, гомофонними, їх комбі-
націями). Фактура постає однією з ключових стильових ознак, вмі-
щуючи сталі знакові (жанрові, стилістичні, інструментальні кліше та 
ін.) структури – впізнавані, нові та їх комбінування. Причому, навіть 
фактурні новації так чи інакше спираються на впізнавані фактурні 
знаки, тобто, апелюють до категорії Пам’яті.

Фактурна проблематика для інструментального мистецтва так 
чи інакше складається від самого початку, навіть для «одноголо-
сних» інструментів ця категорія задіюється через монодійність, 
або, з часом, через приховане багатоголосся. для багатоголосних 
інструментів фактура стає одним з ключових музично- мовних за-
собів. Вже у «передвибуховий» для автономізації інструменталізму 
період, для професійної музично- інструментальної творчості фак-
тура проявляє себе в інструментальній обробці танцювальних та 
пісенних тем, фактично в інструментальному втіленні це виглядає 
як «обрастання» теми фактурою (як  традиційними для хорового 
мистецтва поліфонічними голосами, так і у виробленні- формуванні 
майбутніх інструментальних фактурних кліше – фігурацій, 
інтервально- акордового супроводу, тощо. В ході саморозвитку сис-
теми музично- інструментального мистецтва саме фактурний по-
казник виявляє універсальні та специфічні властивості конкретних 
видів музичного інструменталізму, є одним з важливих носіїв сти-
лю, демонструє чисто інструментальні виразові можливості. Отже, 
накопичення сталих і новітніх фактурних форм виводить фактуру 
на рівень носія інструментальної «пам’яті» – від фактурних кліше  
бароко до різноманітних індивідуально- авторських фактурних  
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формул ХІХ–ХХІ ст. У цьому відношенні фактурний показник 
музично- інструментальної виразовості кореспондує з вказаною  
О. Самойленко культурною універсалією Пам’яті, до якої входять 
тільки ті смисли, які обумовлюються, «проговорюються» [695, 
с.  32], отримуючи інструментально опредметнену фактурну (в  на-
шому випадку) форму. З поняттям Пам’яті О. Самойленко, вслід за  
М. Бахтіним, пов’язує смисловий механізм культури, вва-
жаючи, що «пам’ять – ціннісно обумовлене минуле, галузь  
першоджерел – «священних текстів», авторитетів, до яких можна 
тільки долучатися, нічого в них не змінюючи. Така пам’ять стає ме-
моріальним началом культури, орієнтованим на твердження – зміц-
нення, увічнення – і вихваляння. Однак, пам’ять – це і мнемонічне 
начало, спогад про минуле в сьогоденні, перенесення минулого дос-
віду в нові умови, його актуалізація, необхідні для продовження – 
передачі ціннісного досвіду культури» [695, с. 65–66]. Транспонуючи 
цю тезу на функціонування музичної фактури можна зазначити, що 
інструментальні фактурні кліше утримують пам’ять жанру, стилю, 
автора, музичного інструмента, а утворення новітніх фактурних 
формул – з неминучим діалогом їх з даними кліше – вибудовує  
єдність минулого-теперішнього-майбутнього.

Вже в інструментальних текстах бароко за «принципом парти-
тури» створюється своєрідна «поліфонія смислових пластів», а 
сама інструментальна фактура ділиться на велике число смислових 
сегментів різного масштабу і розташування в фактурі нотної графі-
ки. Так, практично у всіх клавірних текстах бароко в «згорнутому» 
вигляді відтворюються типові моделі діалогів фактурних компо-
нентів (кліше), які відображають «взаємини учасників ансамблю 
та їх сольні висловлювання» в одночасному або почерговому «ви-
словленні», у зміні «персонажів» що надає фактурі та її компонен-
там персоніфіковано- театралізованого змісту, «поліфонії смислів»  
(В. Холопова), сюжетних сцен і діалогічних конструкцій. Інструмен-
тальна органологія спрямовує вказані позиції, наприклад більшість 
фортепіанних п’єс адаптуються композиторами до дворучного від-
творення з правильним розподілом матеріалу між партіями рук, при 
чому це далеко не завжди відповідає змісту музики та логіці фактур-
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ного викладення. В даному випадку спрацьовує пам’ять фактурних 
ліній «верхнього» і «нижнього» голосів, викристалізована історич-
ним розвитком музичної фактури, у тому числі інструментальної,  
а також клавіатурно- геометрична м’язово- пальцева пам’ять.

У ХХ столітті фактурний показник глибоко і різноманітно оп-
рацьований в епоху романтизму поруч зі звуковою семантикою 
виходить на передні рубежі музично- інструментальної виразово-
сті, зокрема через реалізацію тембрової семантики. виникають нові 
музичні матерії – шум, конкретний та електронний звук, оновлення 
за рахунок розширеної трактовки інструментів, і безумовно – «рух 
вглиб музичної тканини через пошгук характерних звучань, фактур-
них елементав та їх сполучень» [519, с. 1]. Специфіка темброутво-
рення ХХ–ХХІ ст. впливає на закономірності фактурного розвитку 
матеріалу по вертикалі і горизонталі, тобто його розвитку у часі.  
В. Цитович вказує на «ілюзорний тембр як результат використання 
специфічних регістрових, гармонічних, фактурних прийомів, або їх 
сукупності» [868]. Отже, фактура стає стильоутворюючим факто-
ром, коли фактурними засобами підсилюються та підкреслюється 
темброва, драматургічна, емоційна сторони музичного тексту. Осо-
бливої ролі в ХХ–ХХІ ст. набуває сонорика – темброво- сонорний 
засіб; також до поняття фактури входять усі типи руху, пульсація, 
фони і т. п. При чому оді й ті самі фактурні типи в різних темб-
ральних і регістрових умовах отримують різну, аж до протилежної, 
образно- семантичну окраску. Так відомо, що фактурна формула  
в низькому регістрі звучить більш щільно і насичено ніж така сама  
у високому, за цей рахунок можна створювати ефект «просвітлен-
ня», або «затемнення» музичної тканини. Наведений приклад фак-
турної драматургії використовується досить тривалий час і теж 
може виступати носієм звучної пам’яті музично- інструментального 
мистецтва, його художньо- естетичних засад.

Таким чином, вказані нами мовно- інструментальні категорії –  
віртуозність, кантиленність, фактурність (володіти якими праг-
не будь-який інструмент) – утворюють системну цілісність, спів-
відносну з універсальними семантичними домінантами музики – 
Гра, Любов, Пам’ять (виведеними О. Самойленко). Дані культурні  
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універсалії (як і мовно- інструментальні) обумовлюються первинни-
ми смислами і формуються в контексті всього смислового простору 
культури, стаючи виразом «заповітної» символіки, таким образам 
беручи участь в її створенні.

4.3. Модернізовані народні інструменти  
як компонент цілісної системи академічної  

музично- інструментальної культури ХХ–ХХІ ст.

Процес удосконалення, модернізації і навіть винаходу нових му-
зичних інструментів є перманентним від самого початку і до сьо-
годення. На нього справляють вплив філософсько- естетичні, акус-
тичні, світоглядні, інженерно- технічні, музично- мовні та музично- 
мисленнєві, жанрово- стилістичні та інші фактори, але і самі ін-
струменти (їх конструктивно- органологічні, акустичні, тембральні, 
аплікатурно- позиційні властивості) неодмінно починають і самі 
впливати на вказані параметри культурного (і  музично- мовного, 
передусім) буття. У зв’язку з цим процес виникнення або суттєвої 
модернізації інструментів отримує певний порядок реалізації. Ми 
вже вказували на причини затребуваності мідних у середньовічній 
міській культурі, струнних щипкових – від самого початку розвит-
ку інструменталізму і до ХVII століття (з  відродженням популяр-
ності старовинного і академізацією модернізованого слов’янського 
народного інструментарію в ХХ ст.); своєчасних щодо музично- 
естетичних потреб «вибухів» клавірів, органу, скрипки, фортепіано 
і т. д. Їх нові звучні (й відповідно, художні) можливості не просто 
утворювали передумови для музично- мовних засобів відповідних 
етапів або епох, а все більш спрямовували так чи інакше вектори 
розвитку й конкретні прийоми та засоби, і не тільки у ХХ–ХХІ сто-
літтях, де їх пошук буквально відбувається на інструменті (в руках 
композитора або виконавця- однодумця) і залежить від конкретної 
інструментальної органології, а й від початку використання спе-
ціально виготовлених музичних інструментів, коли відстань між 
отворами сопілки або позиції на грифі, кількість струн та стрій 
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вже могли підказувати ладові або мелодійні засоби, не кажучи про 
пізніші епохи, де на лютні та клавесині, наприклад, утворювалися  
спеціальні інструментальні музично- мовні кліше (пасажі, фігура-
ції, акорди, ладово- мелодійні структури та ін.). У цій низці різно-
манітного інструментарію (далеко не усі зразки якого залишаються 
у музичній практиці 643) ми спеціально виділили у попередніх роз-
ділах роботи комплементарні клавішні інструменти (орган, кла-
віри, фортепіано), які могли виникнути тільки на основі творчо- 
технологічного досвіду багатоголосного інструментального (ан-
самблевого та оркестрового) і хорового музикування, але з влас-
ними специфічними властивостями, яких не було (і не могло бути 
раніше), концентруючи в одних виконавських руках усю «партиту-
ру». Збільшені, «оркестральні» їх можливості кожного разу спри-
яли не тільки швидкому розповсюдженню- розквіту самих інстру-
ментів, а й висували музичне мистецтво у цілому на інший щабель 
мисленнєвого та музично- мовного розвитку. Поява комплементар-
них інструментів виявляла, на наш погляд, один із суттєвих шля-
хів саморозвитку системи музично- інструментального мистецтва.  
До кінця ХІХ століття музичний інструментарій професійної ком-
позиторської музики фактично сформувався у всій своїй тембраль-
ній та функціональній різноманітності і, здавалося б, утворив певну 
завершену систему (з  боку органології). Втім, цілеспрямовані зву-
копошуки ХХ–ХХІ століть не тільки викликали до життя незвичні 
прийоми на усталених інструментах (як  «підготовлене» фортепі-
ано, гра смичком на металофоні або на мундштуку без інструмен-
та тощо), але й сприяли притяганню численних видів екзотичних 
інструментів (передусім, ударних, але не тільки), а також модер-
нізації та стрімкій академізації баяна- акордеона (в  усьому світі)  
і слов’янських народних щипкових (домри, балалайки, бандури –  
в окремо взятих країнах). Академізації удосконалених народних 
інструментів певним чином сприяли, звичайно, ідейно- політичні 

643 М. Імханицький виводить 4 варіанти перспектив інструментарію в історії (за умов, 
що усі вони так чи інакше мають фольклорний прототип): залишитись у фольклорному 
побутуванні; вийти з фольклору і в результаті суттєвого удосконалення перейти до ака-
демічного мистецтва; взагалі вийти з музичної практики; залишитись виключно у фоль-
клорному шарі.
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мотиви вказаних країн, але звернення до них від другої половини 
ХХ і особливо у ХХІ столітті визнаних професійних композиторів 
рівня С. Губайдуліної, Е. Денисова, С. Беринського, Г. Банщикова,  
М. Броннера, Є. Подгайца, В. Зубицького, В. Рунчака, Ю. Гомельської 
та ін. Дані народні інструменти (передусім, баян-акордеон) попри 
певну неприйнятність їх академічного статусу досвідченими, ста-
лими «колегами- ветеранами», поступово (але порівняно швидко, 
за півсторіччя) все ж посіли своє «законне» місце у системі акаде-
мічного музично- інструментального мистецтва. Визначенню логіки 
музично- історичного процесу академізації удосконалених баяна/
акордеона, домри, балалайки, бандури другої половини ХХ – почат-
ку ХХІ століть і присвячений даний підрозділ роботи.

Сучасні музикознавчі, виконавсько- теоретичні, культурологічні 
та деякі інші наукові галузі представляють досить строкату картину 
у визначенні видових жанрово- стильових явищ музичної творчості 
й у відповідному поняттєво- категоріальному апараті. Це великою 
мірою стосується функціонування сучасної академічної музично- 
інструментальної культури, яку авторка даної роботи розглядає як 
цілісний феномен, принципово нову підсистему, що не є простою 
сумою знань про інструментальну музику, музичні інструменти, 
композиторські й виконавські засоби інструментальної вираз-
ності, нарешті, філософію музичного інструменталізму (останню 
спеціально акцентує І. Назіна [583]). У вказаній підсистемі акаде-
мічної музично- інструментальної творчості останньої третини  
ХХ – початку ХХІ століть академізоване, але все ще так зва-
не народно- інструментальне мистецтво (у  його виконавському, 
композиторському, інструментально- органологічному, науково- 
теоретичному аспектах), виділяється якостями «стретності» роз-
витку, іманентною (через нещодавнє, «на очах живого покоління» 
походження від імпровізаційного, фольклорного або популярно- 
демократичного виду) відкритістю до різних видових та полівидо-
вих жанрово- стильових явищ музичної творчості, «генетичною» та 
обумовленою органологією театралізованістю, одночасно проявля-
ючи всі необхідні академічні позиції музики.
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Насамперед, у руслі проблеми академізації народних інструмен-
тів необхідно розглянути поняття академічної музики й академічно-
го музично- інструментального мистецтва. Як відзначає В. Холопо-
ва, «у наш час при проголошенні слова «музика» неодмінно потрібно 
уточнення, – яка музика: джазова, естрадна, академічна, традиційна, 
східна або інша» [844, с. 1]. Однак «поділ музики на «легку» й «сер-
йозну» залишається фундаментальним, незважаючи на різнома-
нітні спроби синтезу одного з іншим» [там само]. Д. Кабалевський,  
І. Стецюк, М. Абакумов та інші також відзначають як найбільш ра-
дикальний загальний поділ музики на «серйозну» і «легку» [576]. 
Очевидно, під першою групою (або видом) дослідники мають на 
увазі музику академічну, класичну, «високу» і т. д. (у німецькій тер-
мінології – Е-Мusik – егnstе Мusik), під другою – масову, популярну, 
аматорську, розважальну (U-Мusik – Unterhaltungsmusik). В. Холо-
пова відзначає, що в культурології XX століття ці два типи визна-
чені як музика «академічна» (включаючи «академічний авангард») 
та «неакадемічна». Втім, до певного часу у вітчизняній науці пре-
валював трохи інший дуалізм у розподілі музики: на професійно- 
композиторську (оперно- симфонічну, камерні вокальну й інстру-
ментальну) творчість і музичний фольклор (народну музику)  
[567, с.  887], що відзначає відомий дослідник традиційної інстру-
ментальної творчості І. Мациєвський: «Так чи інакше в професійній 
і в аматорській сферах художньої творчості європейських народів 
сформувалися дві галузі інструментального мистецтва: 1) академіч-

на, пов’язана з європейською нотною системою, практикою функці-
онування, навчання, жанро- і формоутворення; 2) безписемна, зв’я-
зана зі специфічно національними нормами побутування й структу-
рування й вхідна до кола явищ традиційного мистецтва. Першу ми 
називаємо академічною, другу – народною інструментальною му-
зикою» [532, с. 28]. Сьогодні у світовій музичній культурі чітко різ-
няться три видові категорії, названі В. Конен «пластами». Перший 
з них – фольклор, другий – композиторська оперно- симфонічна 
творчість. Особливо виділяє дослідниця «третій пласт», числен-
ні види якого відрізняються один від одного «і за естетикою, і за 
типом своєрідного професіоналізму, і за приналежністю до різних 
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національних культур та історичних періодів» [400, с. 4], який існує 
цілком самостійно ніби між двома усталеними першими, дистанці-
юється від обох, хоча й взаємодіє з ними, розбудовується по своїх 
власних законах. У зв’язку зі специфікою музичного інструмента-
лізму цікавою представляється й вказівка Л. Мазеля на три «стаді-
альні» типи розвитку музичного мистецтва: «музичний фольклор»; 
«усний професіоналізм» (включаючи «безписемну сферу професій-
ного інструменталізму», за І. Мациєвським); професійну європей-
ську композиторську культуру [502] – які розуміються не як хроно-
логічно змінювані етапи розвитку, а як різні типи (системи) музики.

Однак у практичному музичному побуті існує досить строка-
та картина щодо видових понять музики, серед яких утворюють-
ся як стійкі пари-антиномії за жанрово- стильовою, історичною, 
інструментально- органологічною, національною ознаками, вико-
навською манерою, ідейно- образним змістом (фольклорна – ака-
демічна, фольклорна – композиторська, масова – елітарна, профе-
сійна – аматорська, естрадна – класична, серйозна – розважальна, 
західна – східна, стара – сучасна, світська – духовна, вокальна – ін-
струментальна, індивідуально- авторська – анонімно- традиційна, 
усної – письмової традиції, прикладна – автономна, музика як твір 
(Орusmusik) – і як діяльність, і т. д.»); так і значеннєві перетинан-
ня, що приводять до синонімізації (класична, серйозна, академічна; 
фольклорна, традиційна, народна, національна; розважальна, легка, 
масова, популярна; актуальна, популярна і т. д.); а також різні синте-
зовані назви – популярна академічна, естрадно- джазова, фолк-джаз 
та ін. Усі вони досить докладно аналізуються в кандидатській дисер-
тації А. Куліша, виконаної під науковим керівництвом автора даної 
праці [427]. Не вдаючись до подробиць висвітлення першого й тре-
тього пластів музики, перейдемо безпосередньо до другого – ака-
демічного («професійна композиторська творчість європейської 

традиції», за В. Конен [400, с. 27]).
Ключовими позиціями у визначенні даного виду музичної твор-

чості у різних дослідників (роботи В. Конен [400], В. Холопової [844], 
А. Цукера [867], Ю. Лошкова [487], А. Куліша [427] та ін.) виступають: 
складний професіоналізм, «відзначений своїми неповторними  
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ознаками» (4, с. 24]) – «професійна автономія» (Г. Эггебрехт [цит. за 
867]) на відміну від народного, де виступають як професіонали, так 
і непрофесіонали (однак відносно інструментального виконавства 
у фольклорній традиції професіоналізм, і досить складний, також 
є важливим принципом [532]); ідейно- духовна (зв’язок даного шару 
з високими сферами духу в соціальному й ідейно- образному аспек-
тах) і музично- технологічна (принцип нотації, закон тісної й безпе-
рервної наступності, півтоновий темперований лад, строго органі-
зоване багатоголосся, мислення великомасштабними концепціями) 
спадкоємність від храмової музичної практики, що виправдовує 
застосування термінів «серйозна» або «висока» музика; письмо-

ва форма фіксації авторського (композиторського) тексту, що 
включає «високу ступінь упорядкованості основних складових ху-
дожньої комунікації, стабільність взаємин композитора, виконавця 
й слухача, які утворюють при всіх модифікаціях стійкі форми побу-
тування», за А. Цукером [867]; з останніми тісно пов’язана й жан-
рова спадкоємність, «що простягається через сторіччя» [там само],  
а також феномен опусу, музичного твору (що оскаржується в ос-
танні десятиріччя через посилення ролі виконавця й зміни пара-
дигм композиторських засобів); нарешті, європейська традиція, 
що виражається як вказівкою на своє походження, так і наступні-
стю від неї створеними пізніше національними композиторськими  
школами.

Систематизуючи «специфічні, нерушимі риси тієї музичної 
школи, якій протистоять масові жанри ХХ століття» і фольклор,  
В. Конен висуває назву «професійна композиторська творчість 

європейської традиції», відразу пропонуючи його скорочувати  
[400, с. 27] і аргументуючи своє заперечення проти терміна «акаде-
мічне» тим, що останній «у силу певних традицій … означає куль-
тивування збіглих у минуле й застиглих у своєму розвитку правил» 
[400, з. 19]. Втім більш лаконічний (і розповсюджений) термін «ака-
демічна музика» (мистецтво, традиція, культура), зважаючи на ви-
соку мету перших музичних академій (від XVII ст.), більш визначає 
сутність терміну, ніж неминучий у будь-якому явищі консерватизм. 
Дефініція поняття «академічна музика» поки відкритий процес,  



592

Черноіваненко А. Д.
Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології

хоча в музикознавчій і виконавській практиках ним активно ко-
ристуються (досить часто плутаючи або синонімізуючи з понят-
тями класична, висока, європейська композиторська, оперно- 
симфонічна, професійна і т. д. – їхнє порівняння проведене в дис-
ертації А. Куліша [427], абсолютна). «Народна думка» Вікіпедії про-
понує наступне визначення: «Академічна музика – музика, що пере-
буває у спадкоємності відносно, насамперед, сформованих у Європі 
в XVII–XIX ст. музичних жанрів і форм (опера, симфонія, соната  
й т. п.), мелодійних та гармонічних принципів і інструментального 
складу» [16]. Таке визначення фактично відсторонює з академічних 
лав величезний шар професійної композиторської музики – алеа-
торики та інших технік сучасної композиції, з відкритою формою, 
мобілів і т. д. В дисертації А. Куліша під академічною музикою ро-
зуміється «професійна європейська композиторська музика пись-
мової традиції, яка має наступний «квадрат» ціннісних критеріїв, 
запропонований В. Холоповою: позитивність, крупність, оригіналь-
ність, повнота вираження, а також музика національних компози-
торських шкіл, що виникла в наслідування зазначеної європейської» 
[427] (відзначимо, що В. Холопова згодом додала до цих етичних  
і естетичних критеріїв п’ятий – «психологічний: бажання вертатися 
до почутого не один раз» [844]).

Визначення поняття академічна музика може бути запропонова-
ним наступним чином: академічна музика – це музичне мистецтво, 
створене у річищі письмової професійної музичної традиції, що йде 
від XVII століття та демонструє «самозростаючий Логос» в сферах 
музичної мови, музичного мислення, а також відповідає естетичним 
та інженерно- технічним потребам часу, зокрема модернізації му-
зичних інструментів.

Становлення ж академічної музики хронологічно збігається, 
по-перше, з розвитком у XVII–XVIII століттях естетики як науки 
(науки про почуттєве знання, за А. Баумгартеном, і науки про пре-
красне), по-друге, з емансипацією музичного інструменталізму.  
У цьому зв’язку варто згадати європейський термін «абсолютна му-
зика», пов’язаний з відволіканням музики як такої «від усього, крім 
своєї власно музичної природи й піднесеної над функціональними 
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призначеннями» [844, с.  6]. Більше того, у ХІХ і ХХ століттях «… 
з тієї причини, що музика інструментальна, позбавлена асоціацій  
з текстом і програмою, вимагає від слухача особливо глибокої ува-
ги, особливо зосередженого вслуховування, вона, за Дальхаузом, 
зрештою заміщає церковну музику на п’єдесталі «святого мисте-
цтва»» [872, с. 143]. Так завершилося становлення автономної му-
зики, «здатної виразити все й не потребуючої ніякої підтримки». 
Якщо поняття музики «… історичне. Воно постійно міняється. Те, 
що вчора ще не було музикою, по закінченні певного часу стає нею… 
вона не існує… поза зв’язком з людською культурою… виникає  
й розбудовується в рамках культури, виконує в ній певні функції  
й займає в ній певне місце» [120], то «культурна модель» академічного 
мистецтва, «враховуюча статику й динаміку, є більш деталізованою  
й розгалуженою і наочно демонструє явні й сховані взаємозв’яз-
ки між підсистемами та елементами» [757, с.  18] цього цілісно-
го, своєрідного, самостійного художньо- естетичного, складно- 
професійного, матеріально- речового і філософсько- міфологічного 
феномену (В. Холопова прямо називає академічну музику «культу-
рою» на відміну від «легких» видів – «субкультур» [844, с. 11]).

Для академічної інструментальної культури принциповими  
є зазначені вище позиції академічної музики. І якщо з виникненням 
алеаторики й відкритої форми порушується принцип «опусу», інди-
відуального авторства (на користь співавторства з виконавцем, але 
не заперечення його як такого), та і «європейськість» може сьогодні 
опинитися під сумнівом (наприклад, американські мінімалісти без-
посередньо запозичили «репетитивний метод» від музикантів Індії 
та Африки), то ціннісні критерії (позитивність, крупність, оригі-
нальність, повнота вираження, бажання повертатися) і синтаксична 
обробка інтонаційного матеріалу (навіть авангардист В. Лютослав-
ський досить швидко повернувся до поняття мотиву з відповідним 
синтаксичним оформленням) становлять основу музичного ака-
демізму. Очевидно не втратив актуальності й найважливіший ви-
сновок М. Сапонова про «єдину письмову музичну культуру у сві-
ті» (європейську професійну – А.Ч.) як фактор її «універсальності 
й всесвітньої загальнозначимості художніх цінностей», особливої 
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«концепції музичного мистецтва», інших естетичних критеріїв, пси-
хології, слухового настроювання й особливих методів професійного 
навчання [705, с. 4]. Непорушним залишається й складний профе-
сіоналізм (з причин необхідності оволодіння низкою специфічних, 
не-побутових навичок і форм інструментальних рухів, виразного 
інтонування, артистизму – властивих інструментальній культурі  
й у її фольклорному вираженні).

У стійкій комунікативній тріаді академічної музики (компози-
тор – виконавець – слухач) головною постаттю довгий час зали-
шався автор. Анітрошки не применшуючи значимості авторської 
композиторської творчості, відзначимо, що сьогодні дослідники 
все частіше говорять про підвищення ролі виконавської творчості  
й в академічній сфері – у порівнянні з фольклором і «третім пла-
стом». Показово, що найбільша кількість збігів в характеристиках 
різноманітних, в тому числі, полярних видових параметрах музично- 
інструментальної культури стосується жанрово- стилістичних по-
казників, а впізнаванні, характерні відмінності зачіпають, в першу 
чергу, виконавську манеру інструменталістів і, дещо меншою мірою, 
самі інструменти. Тобто, сьогодні виконавець обирає напрямок, 
манеру, стиль гри, узгоджуючи з власними пристрастями, можли-
востями, смаками, революційними знахідками, а також зі слухаць-
кими інтересами і вектором сучасних художніх тенденцій. Таким 
чином, саме виконавські форми буття музики сьогодні формують 

актуальні напрямки її розвитку. Виконавець, безпосередньо спіл-
куючись з публікою, тонко відчуває і її переваги, і шляхи та форми 
впливу на неї в плані естетичного і духовного збагачення. В творчій 
біографії одного виконавця часом відбувається «суміщення несу-
місного» у виконанні різних жанрово- видових (академічна, фоль-
клорна, джазова тощо) композицій.

До баяністів, наприклад, у силу деяких причин (революційна 
реконструкція інструмента; іманентна театралізація цього виду 
інструменталізму; подвижництво й харизматичність особистості 
виконавців; видове переродження цього виду мистецтва у камер-
ну форму, активне звертання до інструмента композиторів вищо-
го ешелону), це відноситься великою мірою. Додамо сюди баянну 
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«генетику» з «видимим» у силу невеликого еволюційно- часового 
проміжку фольклорним і популярно- масовим корінням (де викона-
вець – ключова фігура) і вимушену, через відсутність оригінального 
репертуару, включеність виконавців- баяністів у композиторський 
процес (традиційна композиторська освіта базується на знанні ін-
ших інструментів). Останні позиції мають відношення й до удоско-
налених домри, балалайки, бандури. Традиційно полістилістично 
розгортається гітарна творчість. Таким чином, в академізованій 
народно- інструментальній музиці роль виконавської складової спо-
конвічно велика (що відбиває сучасний стан жанру взагалі). А «забу-
та» у ході академізації музичного інструменталізму (на користь ор-
кестралізації) лютнево- клавесинова щипковість домри, балалайки, 
бандури сьогодні становить і «нову», і «стару нову» якість переваги 
«новобранців»-академістів у полістилістичних, новаційно- звукових 
та різних неостилістичних тенденціях.

Крім того, для інструментальної музичної культури важливе 
значення має сам інструмент, на якому виконується композитор-
ська або співавторська (з  виконавцем) музика, яка, з одного боку, 
формує втілення музичної ідеї в конкретних формах організації 
інтонаційного матеріалу (сьогодні – з вимогою пошуку нового зву-
ку, аж до звертання до нових інструментів- фігурантів), з іншого  
боку, – інструментальна музика сама зазнає впливу інструмента – 
його темброво- фактурних, артикуляційних, динамічних, сонорних, 
органологічних, історико- міфологічних характеристик.

Музичні інструменти як матеріально- ідеальні об’єкти культури 
актуалізуються- персоніфікуються сьогодні не тільки в психоло-
гії виконавця (усім відомі «відносини» інструменталіста зі своїм 
інструментом) та «інструментальному театрі», але й у напрям-
ку так званої філософії інструменталізму, що набирає силу остан-
нім часом (докладніше про це у І. Назіної, яка включає таку філо-
софію до пентади традиційної інструментальної культури поряд  
з homo musicus (людиною музичною), музичними інструментами, 
виконавством, інструментальною музикою [583]). Для академічної 
музично- інструментальної культури включення до «системи» вико-
навської творчості (співтворчості) і музичного інструмента також  
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є актуальним (композитор – виконавець+інструмент – слухач).  
XX століття залучило композиторів до нового сонорного простору, 
углиб звукової матерії, до «емансипації звуку» (Л. Гаккель), царства 
неперекладуваних темброво- фактурних формул (як  зворотного 
боку глобалізації- універсалізації), і тут «пан Інструмент» відіграє 
далеко не останню роль – він сам може підказувати, а часом і дикту-
вати композиторові, виконавцеві й навіть слухачеві не тільки засо-
би, але й ідеї, напрямки їх розвитку.

Ми солідарні із твердженням Д. Варламова про те, що «академіч-
не музичне мистецтво, як і фольклор – є рух, а не стан. Закони цього 
руху універсальні: вони підкоряються відомим еволюційним зако-
номірностям» [127], і модернізовані народні інструменти нашої кра-
їни, з певним «запізненням», укладаються у єдиний руховий вектор 
розвитку системи музично- інструментального мистецтва. Даний 
автор розглядає академізацію «як процес руху мистецтва, перетво-
рення розрізнених етносоціальних культур у глобальний тип універ-
сального мистецтва, називаного академічним»» [там само]. Однак 
академізація, яка дійсно «йде в ногу» з універсалізацією, зовсім не 
заперечує паралельного процесу специфікації інструментальних за-
собів виразності, характерних для сучасного етапу музичного мис-
тецтва. Власне цю зустрічну тенденцію підтверджує й академізація 
вдосконалених народних інструментів слов’янських країн у другій 
половині ХХ століття – «свіжа кров» нової тембральності у «тілі» 
усталеного в декількох сторіччях академічного інструменталізму 
(у  Європі баян/акордеон і гітара від початку стали на паралельні 
шляхи академічної та фольклорної, популярної, масової культур). 
Звичайно, їх академізація багато в чому пов’язана з виконавським 
ентузіазмом, однак «старе європейське мистецтво» саме потребува-
ло подібного «уливання», що відповідає «століттю тембральності»  
у передбаченні Б. Асафьєва. Вважаємо, що життєздатність будь-яко-
го виду й жанру мистецтва, у тому числі музичного – фольклору, 
академічного, «третього пласта» – прямо залежить від градуса ев-
ристичності в оптимальному співвідношенні з канонічністю, тради-
цією. Будь-яке явище не застраховане від негативного пост-синдро-
му (Д. Варламов указує на «академічний постсиндром» як «уніфіка-
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цію музичного мислення й діяльності… типізацію, стандартизацію, 
мислення штампами… і нівелюванні національної ідентичності» 
[127]) У плані ж градусу евристичності, відкритості до новацій удо-
сконалені народні інструменти як «новобранці» відрізняються ви-
гідними якостями ентузіазму й «свіжості».

Необхідно окремо вказати на цьому шляху на входження ще од-
ного комплементарного інструмента, вже у ХХ столітті (коли ака-
демічний інструментарій здавався повністю «укомплектованим»), 
баяна. Ми вже неодноразово вказували на причини появи та роль 
комплементарних інструментів у функціонуванні системи музично- 
інструментального мистецтва. І поява «зайвого» (після клавірів, 
«королів» органу і фортепіано) може здаватися, на перший погляд, 
неважливою і непотрібною. Але відразу зазначимо, що модерні-
зований академізований (сучасний концертний багатотембровий 
готово- виборний) баян – дітище виключно ХХ століття – достат-
ньо відрізняється від своїх старших академічних комплементарних  
«родичів».

Передусім, це пневматично- духовий, на відміну від струнно- 
ударного фортепіано, інструмент – тобто з принципово іншим кла-
сом звуковидобування і тембральності 644 (він «інший», не схожий 
на попередні комплементарні); звичайно, він є достатньо близьким 
за вказаними показниками до «родоначальника» інструментально- 
комплементарного сімейства органу, але у порівнянні з ним є пов-
ністю портативним і володіє іншою історично- семантичною «репу-
тацією» (не духовно- церковного звучного носія з давніми традиці-
ями, а гнучкого полегшено- демократичного коріння) та меншими 
міцністю звучання й діапазоном (поруч з надвеликими у архітек-
турного масштабу «велетня» – органу), що не заважає баяну на-
слідувати органні фактурні формули й високість втілюваної обра-
зності, зокрема, високохудожньо виконувати перекладення знаме-
нитих органних творів. З клавішно- комплементарних інструментів  
баян-акордеон єдиний володіє виконавським впливом на усі етапи 
звучного тону (атака, стаціонарна частина, закінчення- зняття) –  

644 Також вертикальним розташуванням клавіатури.



598

Черноіваненко А. Д.
Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології

через міховедіння, така динамічна гнучкість не тільки вигідно від-
різняє інструмент, а й дозволяє практично необмежено імпровізува-
ти з утворенням нових інструментальних прийомів гри (нагадаємо, 
музична мова бароко і класицизму спиралася на динамічну негнучку 
терасоподібність органу й певним чином клавірів, аж поки не були 
модернізовані гнучкі, як і баян, у цьому відношенні смичкові і духо-
ві); характерна міхова динамічна гнучкість баяна до того ж наочно 
відтворює живе людське дихання (чим, наприклад, ефектно кори-
стувались фольклорні гармоністи, посилюючи театральність впли-
ву на слухачів). І якщо фортепіанна педаль і деякі фактурні рішен-
ня розширювали таку гнучкість фортепіано (потрібну романтичній 
естетиці), то баян-акордеон став у «потребі» століттю ХХ, у тому 
числі, можливостями гнучкості стаціонарної частини окремого зву-
ку (що  надто важливо для естетики та музичної мови цієї епохи) 
або більш складної гармонічно- фактурної організації 645. «Іншою» 
є і оригінально- своєрідна – осучаснена – оптимізація клавіатури 
баяна: портативність і гармонічно- ладова, у тому числі, позицій-
ність під пальцями 646; менша відстань між клавішами; інженерно- 
конструктивний принцип синтезатора – «набирання» за допомо-
гою механіки 2–4 тонів при натисканні однієї клавіши та навіть по-
дібність баянної 647 клавіатури до сучасної комп’ютерної. Така нова 

645 Правда, якщо на фортепіано є можливість одночасного виконання різних голосів 
фактури різними артикуляцією та динамікою, баяну «залишається» тільки перше, проте 
є можливість просторового розведення голосів по правому і лівому мануалах, що, на-
приклад, сприяло утворенню прийомів об’ємного дублювання, «відлуння», проростання 
«розшарованого» тону одного з іншого, просторово- тембрального розшарування регіст-
рово накладених або перехрещених голосів.

646 Малотерцієве розташування кнопок в одному вертикальному ряді правої клавіату-
ри баяна дозволяє грати в однакових позиціях від будь-якої ноти (у будь-якій тональнос-
ті), а на інструменті з додатковими рядами – взагалі за одним позиційно- аплікатурним 
шаблоном. Кварто- квінтовий принцип розташування кнопок у лівій готовій клавіатурі 
утримує у найближчому розташуванні основні гармонічні функції з можливістю пози-
ційної варіантності через допоміжний басовий ряд (готові баси звучать у 2–3 октави, 
а готові акорди – мажорні або мінорні тризвуки, домінант- та зменшені септакорди –  
«набираються» за допомогою спеціальної механіки, винайденої ще у другій половині 
ХІХ століття, що робить баян-акордеон першим у світі акустичним «синтезатором»). 
Виборна ж ліва клавіатура («ліва за правою») здатна відтворювати різноманітні форми 
поліфонічно- гомофонної фактури.

647 Ліва клавіатура акордеону повністю подібна до баянної, фортепіанного типу права 
– зменшена за масштабами, що дозволяє охоплювати однією рукою діапазон біля півтори 
октави (великою рукою).
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клавіатурна «геометрія», звичайно, переформатує інструментальні 
мислення і просторово- клавіатурну орієнтацію, наближаючи їх пев-
ним чином до «комп’ютерно- цифрового» формату при утриманні 
антропологічно- дихального принципу. Наразі, баян (як і модернізо-
вані народні щипкові) виявив значний рівень «оновлення тембру» 
як важливий компонент у саморозвитку системи ХХ–ХХІ століть.

Таким чином, поява в сталій ієрархічній цілісній системі акаде-
мічного музично- інструментального мистецтва принципово но-
вого комплементарного інструмента дозволило заповнити деяку 
«білу клітину», що демонструє функціональність саморозвиваної  
системи.

Дещо менш помітно (через локальність розповсюдження та мен-
шу поки що затребуваність у композиторів й «некомплементарний 
характер»), але все ж «вбудовуються» у дану систему модернізовані 
домра, балалайка, бандура, інтерес до найдавніша щипкова природа 
яких сьогодні активно відроджується, а також вписується у процес 
«пошуку звуку», «свіжості» нового інструментарію, тощо.

Логіка історичного процесу академізації музики й народного 
інструменталізму, як розумної, об’єктивної, закономірної підста-
ви буття, що має однак «метафізичну структуру» (за  О. Шпенгле-
ром), виявляє наступні параметри. Солідаризуючись з Д. Варламо-
вим у виявленні соціально- історичних (відродження національної 
самосвідомості, спрямованість на широку аудиторію, розвиток 
інструментально- конструкторської думки) і внутрішніх художньо- 
естетичних (формування інтонаційного мислення народу й нових 
художньо- естетичних постав у суспільній свідомості, розквіт ві-
тчизняної культури, проникнення в народну практику письмових 
способів зберігання й передачі музичної інформації, створення вдо-
сконалених конструкцій народних інструментів) передумов академі-
зації національно- інструментального мистецтва додамо ще декілька 
факторів обумовленості, природності й неминучості цього процесу, 
його вбудованості до цілісної системи музично- інструментального 
мистецтва.

З позицій теорії сучасної композиції варто відзначити по-
силення тенденції пошуку «нового звуку» у руслі виділення  
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останнього у спеціальне значиме художнє поле. У зв’язку з чим 
«свіжі», але вже апробовані на академічному поприщі інстру - 
менти – баян/акордеон, домра, балалайка, бандура (як і «прагнучі» 
оригінального й нового репертуару виконавці на них) з’явилися «у 
потрібний час у потрібному місці». Фольклорний «шлейф» похо-
дження зазначених інструментів тільки сприяв іманентній готов-
ності «народників» до імпровізаційно- експериментальних актів 
«пошуку звуку» у співтворчості з композиторами. Не вдаючись  
у подробиці, особливо відзначимо портативність, конструктивні, 
фактурні властивості й особливості посадки зазначеного виду ін-
струменталізму в актуальній сьогодні організації сонорного мате-
ріалу. У сфері пошуку нового звуку баян суттєво випереджає «гра-
нично» камерні у звуковидобуванні- тонності, артикуляції, динаміці 
й фактурі щипкові. Останні становлять, на наш погляд, величезну 
перспективу академічної фоносфери, що підтверджують вислов-
лення й власне музика композиторів С. Губайдуліної, М. Зайцева,  
Є. Подгайца, А. Кусякова, В. Зубицького, Ю. Гомельської й ін.: ма-
ються на увазі як піццікатні, так і тремолуюючі звучності «вторин-
ної кантилени» (термін В. Петрик [627]), не говорячи про можливо-
сті численних оригінальних, «неперекладуваних» інструментальних 
артикуляційно- фактурних прийомів.

«Понадкамерність» щипкових, неповторна тембральність щип-
кового р та рр органічно й свіже відповідає актуальній сьогодні 
(у  концептуально- філософському й акустично- фонічному планах) 
проблемі емансипації мовчання й тиші. Характерно, що даний фе-
номен, в основному, реалізується саме інструментально- музичними 
засобами, що пов’язане з об’єктивними факторами: інструменталь-
не мовчання фіксує специфічну абсолютність тиші (з повним запе-
реченням земного звукового середовища – подиху, мимовільного 
руху, кашлю й т. д.) і, одночасно, повну об’єктивну (незалежну від 
людських фізичних процесів) волю перейти зі стану мовчання до 
стану звучання (причому, художнього, до якого призначений музич-
ний інструмент), гіперболізуючи явище, «роблячи» його, з проявом 
майстерності. Спеціального смислу набувають при цьому й фор-
ми музично- інструментальних виконавських рухів (гра в повітрі, 
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беззвучне натискання клавіш або клапанів інструмента й т. д.), їх  
театралізована наочна гіперболізація, що допомагає втілювати «іно-
буття» звучних тонів і тем у їхньому художньому різноманітті. Пор-
тативні за конструкцією, баян/акордеон, домра, балалайка, бандура 
в концертній посадці не обмежують міміку виконавця й розгорнуті 
до аудиторії таким чином, що ігрові майданчики інструментів та ви-
конавські рухи повністю доносять до аудиторії цей додатковий ви-
разний засіб тиші.

Описана наочність- демонстративність конструкції, посадки, 
ігрових виконавських рухів, «шлейф» природньої фольклорної 
імпровізаційності- театралізованості дозволяють баяну/акордеону, 
домрі, балалайці, бандурі перебувати в руслі актуальної тенденції 
театралізації музичного мистецтва, можливо, більшою мірою, ніж 
іншим академічним «побратимам».

Органічно «працює» і паралелізм побутування баяна/акордео-
на в популярній, естрадно- джазовій, фольклорної; бандури, домри, 
балалайки (останні дві усе рідше у ХХІ столітті) у фольклорній  
сферах – на тлі постмодерністських полістилістичних тенденцій.

Нагадаємо, що, як і академічний, фольклорний інструменталізм 
має високий ступінь професіоналізму. Тому трансформація мисте-
цтва гри на вдосконалених баяні/акордеоні, домрі, балалайці, банду-
рі (при паралельному існуванні у фольклорній і популярній сферах) 
у академічну інструментальну культуру становить більш «короткий 
перехід» з радіусу одного професійного вміння до радіусу іншого 
(за аналогією з геометричною притчею Авви Дорофія).

Адже будь-який музичний інструмент є одночасно здатним до 
залучення «чужих» прийомів та кліше і до створення власних, спе-
цифічних, які в перспективі можуть отримати статус нових кліше 
(для інших інструментальних культур). Саме ці звучно- мовні оз-
наки надають модернізованим народним інструментам (передусім, 
комплементарно- перспективному баяну- акордеону, але й щип-
ковим, через відродження їх тембральності й етосу у ХХ столітті) 
можливості «вбудування» у, здавалося б, завершену систему акаде-
мічного музично- інструментального мистецтва.
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В результаті теоретичного осмислення історіографічного та 
музичного матеріалу були виявлені закономірності музично- 
інструментального мистецтва академічної традиції як системного 
культурно- історичного феномена. Доведено, що для цього склався 
комплекс об’єктивних факторів, які дозволяють ставити питання 
про виокремлення академічного музично- інструментального мис-
тецтва в самостійну галузь музикознавчої науки. Такий підхід пе-
редбачає погляд на музично- інструментальне мистецтво як на:

а) об’єкт, що володіє складною внутрішньою системністю, з комп-
лексом взаємодій і взаємовпливів низки різноманітних підсистем;

б) елемент більш великих систем (музичного мистецтва, культу-
ри, людської мисленнєво- художньої діяльності, ноосфери і т. п.), що 
володіє широкими зовнішньосистемними зв’язками.

Поява будь-якого музичного інструменту (як  необхідного еле-
менту системи) або його значна модифікація (тобто, внутрішні дії) 
завжди викликані цілим комплексом вимог і можливостей – ес-
тетичних, соціально- культурних, інженерно- технічних, природ-
них, індивідуально- психологічних, музично- мовних і музично- 
мисленнєвих, які сприяли народженню нової «інструментально- 
специфічної підсистеми», що поступово (або вибухово) розгорталася 
у власну складну самонавчальну, самоорганізовану систему. Так само, 
формування та повороти розвитку усієї музично- інструментальної 
системи підкорювалися невидимим цілісно- культурним і цілісно- 
ноосферним векторам (одночасно впливаючи й на них) у «непо-
рушній» вертикалі минулого- теперішнього-майбутнього та у струк-
турі ноосферного цілого. Лінійна схема останнього з урахуванням 
зростаючої впливовості культурно- мистецьких (зокрема, музич-
них та музично- інструментальних) чинників виглядає наступним 
чином: ноосфера (метасистема) → семіосфера та гуманітарні сис-
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теми → культура → мистецтво і фольклор → музичне мистецтво 
(академічне, народне, «третій пласт» 648) → академічне музично- 
інструментальне мистецтво (поруч з фольклорним інструменталіз-
мом та інструменталізмом «третього пласта»).

В роботі виявлена низка системоутворюючих факторів, умов та 
принципів, які протягом тривалого історичного шляху, у складній 
конфігурації внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків сформували яко-
сті самонавчання і саморозвитку, що не тільки забезпечує самозбе-
реження системи, її вдосконалення, а й надає властивостей широко-
го впливу назовні, включаючи більш великі системні (зокрема му-
зичного у цілому та інших видів мистецтв, філософії, культури і т. п.) 
та метасистемні (наприклад, ноосфера) утворення. Розкриття само-
розвиваних засад музично- інструментального мистецтва як систем-
ної організації відбувається шляхом виокремлення, категоріального 
визначення та подальшої теоретичної розробки явищ музичного 

мислення, музичного звуку, музичної мови, музичної текстології, 

музичного інструменталізму, д. і. – як сукупності контекстуаль-
них та інтекстуальних умов функціонування даної творчої системи.  
Опрацьовується спеціальний «музично- інструментальний» глоса-
рій, де надаються авторські наукові дефініції найважливішим кате-
горіям, термінам і поняттям системи музично- інструментального 
мистецтва.

Специфічною рисою системи «музично- інструментальне мисте-
цтво» можна вважати діалектичне поєднання замкнено- розімкнених 
характеристик. Прикладом замкненої системи можуть виступати 
локальні (підсистемні) утворення, як абсолютна інструментальна 
музика або музика для певних інструментів (наприклад, фортепіан-
на, що сприяло народженню феномена піанізму). Відкритість систе-
ми (дисипативність) пов’язана як з внутрішніми факторами (орга-
нологічним – велика кількість інструментів, їх модернізація, соль-
ність або їх поєднання тощо; авторсько- виконавським – поєднання 
традицій і новацій), так і з зовнішніми (вплив вокалу, вербальності, 
танцювальності, позамузичних чинників – інших видів мистецтв, 

648 За В. Конен.
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жанрово- стильових засад, епохальних естетико- філософських на-
станов; пошуки свого місця у синтетичних жанрах та у культурі  
і світі в цілому).

Таким чином, система музично- інструментального мистецтва 
виявляє наступні дуалістичні пари: матеріальний – ідеальний, спе-
цифікація – універсалізація, антропологічність – технологічність, 
цивілізаційність, одночасної специфікації та універсалізації знаків, 
символів і смислів у їх ієрархічній взаємозалежності.

Специфіка музичного інструменталізму (передусім, позавер-
бальна основа, здатність до самодостатності вираження – технічно  
і абстрактно- мисленнєво-інтонаційно, необхідність спеціально 
створеного знаряддя як продовження і відокремлення від себе – як 
додаткової майстерності або окремої професії, первинний професі-
оналізм виконавця, опредметнена символіка звучання, вигляду, вжи-
вання) – позначена у неминучому історико- міфологічному «шлей-
фі» інструмента, утворює і певний «алгоритм» свого буття. Отже, 
концепція роботи містить уявлення про музично- інструментальне 
мистецтво не просто як про цілісну ієрархічну систему (такий підхід 
характеризує сьогодні будь-яке явище культури і життя), а як про її 
здатність до саморозвитку, до статусу «самозростаючого логосу», 
набуття якої відбувається у низці логічно пов’язаних між собою, але 

нелінійно розташованих і народжених за принципом «немиттє-

вого інсайту» поштовхів-»вибухів» (які опосередковано можуть 
бути асоційовані з маленькими «великими вибухами»), «точок бі-
фуркації», «стрибків до ускладнення» – з тенденцією накопичення- 
прискорення (своєрідної «стрети»); це веде до народження специ-
фічного мистецького системного феномену, здатного повноцінно  
і прогресуюче (очікувано і несподівано) функціонувати:

а) у самодостатній самозростаючій якості аж до «самозростаючо-
го логосу» зі стабільною логікою і мислепочуттям звукоорганізації, 
діалектикою самодостатності/розростання, іманентною (позавер-
бальною) властивістю вищого щабелю узагальненості/конкретики, 
ідеалізації/матеріалізації, магічно- чарівної народженості- зникання/
уречовленості;
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б) у взаємовпливі і взаємозбагаченні – творчому діалозі – з во-
кальними, театральними, живописними та багатьма іншими мис-
тецькими і позамистецькими видами;

в)  у якості ініціатора, породжувача ідей (вкупі з вокальною 
сферою і окремо від неї), зокрема, для «материнського» поля 
усіх мислительно- творчих видів діяльності – філософії, тоб-
то – специфічно- мовного звучного уречевлення найскладніших 
філософсько- духовних концепцій;

г) останніми десятиріччями – через загальну інструменталізацію 
мистецьких засобів виразовості і «збільшені» знаряддєві можливо-
сті – як джерело породження новаційних композиторсько- мовних 
засобів і технік композиції;

д) у якості загальноприйнятої усталеної символіки для відобра-
ження мистецьких, емоційно- чуттєвих психологічних, загально- 
образних, національних, духовних, історичних знаків людського 
буття;

є)  як дуалістичний матеріально- ідеаційний (семантичний, кон-
цептуальний) феномен, здатний до втілення будь-яких мислепочут-
тєвих образів та смислів.

В результаті дослідження поступального шляху музично- 
інструментального мистецтва до вказаного статусу «саморозвива-
ного логосу» можна виділити кілька значущих інсайтоподібних «по-
штовхів» різного масштабу:

1) виокремлення інструментального звуку, поза голосового вті-

лення, в якості інтонації – осмисленого знаку, власної «внутріш-
ньої форми» з певними характеристиками узагальненості природ-

ного, антропологічного, потойбічного начал – перша, початкова 
ланка формування майбутнього музично- інструментального фе-
номену. Причому, важливим фактором наступного розвитку слід 
вважати участь інструментів (у  сполученні з голосом і у чистому 
вигляді) у язичницьких ритуально- танцювальних обрядах (цей пер-
винний вектор ритуально- духовних відносин справить свій вплив 
і на нових витках культурної історії в подальшому). Хронологічно 
цей етап укладається у первісні часи й початкову фазу формування 
суспільства.
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2) інструменти постають особливою сферою чуттєво- смислового 

звуковираження у синкретичному цілому мистецтва і керуються 
потребами спеціальної майстерності гри та виготовлення інстру-
ментарію; формуванням музично- професійної спеціалізації; обро-
станням практики (музично- інструментальної, у тому числі – як 
частини мусичного цілого і як конкретно- інструментальних порад 
або узагальнень) теорією і навпаки (аж до їх розриву у давніх греків), 
паралельним спиранням інтонаційно- ладових, метро- ритмічних 
та узагальнених філософсько- міфологічних показників музики  
і музично- мовних засобів на теоретичні (філософсько- математичні) 
і на інструментальні геометрично- просторово-дотикові схеми; на-
буттям інструментами диференційованого символічного значення. 
На цьому етапі музичні інструменти поряд (нарівні) з різними еле-
ментами музичної мови (род, лад, метр, інтерваліка) стають об’єк-
тами етосу, як повноцінні (що  підтверджується появою окремих 
чисто інструментальних творів у репертуарі провідних віртуозів та 
розмаїттям інструментарію) носії чуттєво- смислових (поки в та-
кій співвіднесеності- послідовності) показників звуковиразовості. 
Для подальшого вектору розвитку музичного мистецтва в цілому,  
і інструментального зокрема, ключову роль зіграли: набуття певно-
го сакрального значення (інструментів і виконуваних на них мело-
дій) в організовано- професійних формах храмових традицій; ста-
новлення та розвиток віртуозності (у широкому смислі, включаючи 
прийоми гри) на світських розважальних та офіційно- державних 
заходах, численних професійних агонах; фольклорно- танцювальні 

формули інструментального акомпанементу; усі три, підкресли-
мо – з утворенням професійного статусу музиканта- виконавця  
і їх об’єднань, а також – продуктивність інженерно- технологічного 

і мистецького (у цілому) мислення. Хронологія даного етапу – часи 
Давнього Середземномор’я та античності;

3)  формування мовних особливостей та основних ідейно- 

образних векторів інструментальної творчості в цілісному загально- 
музичному (вокально- інструментальному) контенті – у надширо-
кому розмаїтті інструментарію, рівнозамінна функція інструмен-
тів в вокальних творах (аж до повної заміни) та інструментально- 
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танцювальні п’єси, значний розвиток органологічних особливостей 
і розмаїття інструментів; становлення смислових інтенцій музики, 
зокрема, за активної участі інструментів – у часи Середньовіччя  
і Відродження; остаточне накопичення «енергії вибуху» в останньо-
му (повсюдне звучання та участь інструментів, народження фак-
турних інструментальних кліше та деяких чисто інструментальних 
жанрів і форм, органологічна досконалість – зокрема, поява клаві-
рів та удосконалення органів);

4)  остаточна емансипація інструментального мистецтва,  
з виробленням власної музично- інструментальної мови, семантич-
них та семіотичних параметрів, жанрів, стилів аж до концепції «аб-
солютної музики» та специфічної романтичної програмності, пси-
хологізації, певним «вичерпанням» засобів власної та синтезованої 
виразовості (ХVІІ–ХІХ століття);

5)  широкий вплив музично- інструментального мисленння та 

прийомів виразовості на інші види мистецтв, філософію (коли від 
кінця ХІХ століття вона почала черпати ідеї в музиці, зокрема, її ін-
струментальних принципах симфонізму, сонатності, сюїтності, ка-
мерності, концертності та ін.) аж до ноосферних явищ («емпіричне 
узагальнення» В. Вернадського, пневматосфера П. Флоренського, 
семіосфера Ю. Лотмана, фоносфера М. Тараканова); інструменталі-
зація вокалу, інструменталізм як провідний принцип технік компо-
зиції; універсалізація музикальності, зокрема (або передусім) через 
опрацьовані, сталі інструментальні форми і структури.

Наймасштабнішим і безпрецедентним серед вказаних етапів «не-
миттєвого інсайту» (через тривале і поступове накопичення умов 
та засобів) є виокремлення музичного інструменталізму в само-
стійну сферу творчості, його остаточна автономізація, що фіксу-
ється за часів бароко і невипадково супроводжує такі історично- 
парадигмальні музичні події, як народження опери і перехід до 
гомофонного типу мислення, в яких інструменталізм не просто 
брав активну участь, а, «дорісши» до самодостатнього статусу, ба-
гато в чому сприяв їх ствердженню. Так, технічно- інструментальні 
й інструментально- виконавські можливості дозволяли у цю добу 
не просто якісно (технічно і художньо) виконувати акомпанемент 
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«гарній» вокальній мелодії, а вигідно відтіняти солюючий голос 

через свою іншотембральну, іншоприродну неголосову штучну 

тембральність, не заважаючи вокалу демонструвати «одноос-

ібну красу» мелодії на фоні органічно «пристосованих» для цього 

поступово опрацьованих інструментальних педально- акордово-

фігуративних формул гомофонного порядку. «Збільшені» віртуоз-
ні властивості інструментарію явно здійснили вплив на «базову» 
оперно- вокальну техніку бельканто. У розвитку опери з часом вели-
кого драматургічного значення набули тембральні характеристики 
інструментів і груп оркестру, а також виконання ними лейтмотив-
них утворень. Гомофонна парадигма музичного мислення, з одного 
боку, дала поштовх для нової інструментальної мовної системи, 

здатної транслювати найскладніші концептуально- філософські 

та безпосередньо- почуттєві смисли, за якими закріплювались 

(у гнучкій залежності) певні інструментально- тембральні (й зву-

ковидобувальні) сфери. З іншого ж боку – вона сама найшвидше, 
найцілісніше та найорганічніше приживалася і розвивалася саме на 
інструментальному грунті, адже інструменти виконували функції 
басо-континуо та різних видів гомофонного супроводу темі-мело-
дії у вигляді акордових та, головне – важливих моторно- віртуозних 
фігураційних засобів; крім того, багатоголосні інструменти пред-
ставляли можливість поєднання в одних «виконавських руках» усієї 
гомофонної (як і поліфонічної) вертикалі – у наочному просторово- 
геометричному втіленні (як  і лютневі табулатури). Кристалізація  
у лютневому виконавстві ХVІ–ХVІІІ століть гомофонних фактурних 
кліше (поруч з одночасною можливістю поліфонії) транслювалась 
до клавірно- фортепіанного, скрипкового. оркестрового і т. д. (котрі 
стали розвивати і власну лінію фігураційності, загальних форм руху, 
педалі і т. п.) мистецтва.

Але, звичайно, ключовою ознакою самодостатності нової систе-
ми – музично- інструментального мистецтва – стали її специфічні 

мовно- мисленнєві напрацювання: фактурні кліше і перспекти-
ви; артикуляційно- динамічні засоби; схильність до віртуозно- 
моторних, чітких ритмічних та кантиленно- співучих втілень; чи-
сто інструментальні жанрово- стилістичні і композиційні форми –  
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сюїта, соната, симфонія, концерт та принципи мислення (сонатність, 
симфонізм, сюїтність, концертність і т. п., навіть – інструментальний 
тип музичного вираження), які могли виступати у паралель до кон-
цептуальності та «людяної» чуттєвості опери; нарешті – формуван-
ня специфічного музично- інструментального мислення, здатного 
втілювати «великі» концептуальні ідеї, співідносні з філософськими 
концепціями, а також – постійно нарощувати усі вказані речові та 
ідеаційні потенції і транслювати їх до сучасних технік музичної ком-
позиції у цілому, до вокального мистецтва, до інших видів мистецтв, 
філософії, природничих і точних наук і т. п. Таке глобальне омузика-
лення ХХ–ХХІ століть свідчить про найвищий щабель самозроста-
ючого розвитку локальної системи – музично- інструментального 
мистецтва. Таким чином, парадигмальний «зсув» музики Нового 
часу у цілому (музика як думка, як мова, як афект, як філософія, ети-
ка і естетика) відбувся за рівноправної ролі (поруч та у «співпраці» 
з вокальною й синтетичними жанрами опери, кантати, ораторії) му-
зичного інструменталізму.

Слід зазначити, що такий «інструментальний інсайт» накопичу-
вався в музиці тисячоліттями – у підсвідомих, позасвідомих, імплі-
цитних процесах мислення, втілення (виконавства) та сприйняття. 
Дана автономізація інструменталізму стала поворотним пунктом 
для набуття системою музично- інструментального мистецтва оз-
нак саморозвитку – через усталення й практично невичерпні пер-
спективи власної музичної інструментальної мови – системи 

структурно- комбінаторних та звучно- інструментальних 

конструктивно- технологічних, артикуляційно- динамічних, 

темброво- фактурних, історико- культурних знаків та їх зна-

чень, які актуалізуються у звучно- дотиково-візуальній часо-

просторовій формі і пов’язані зі складно- опосередкованими та 

наочно- опредметненими шляхами семантичної конкретизації,  

з універсально- клішованими та специфічними моделями.
Розташована найбільш близько і до ідеї – інформації, і до її ма-

теріалізації – структури, така мова міцніше «стягує» їх у цілісність,  
а також через формування музично- інструментального мислен-

ня – процесуально- когнітивної форми функціонування художньої 
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свідомості з метою мислечуттєвого звукового вираження/уявлен-

ня, що виникає у зв’язку з мовними можливостями інструменталь-

ного звучання, пам’яттю про них й пошуками їх зміни, комбінацій, 

нових утворень та безпосередньо на інструменті. Таким чином, 
утворюється модель музичної мови – безпосередньо в процесі му-
зикування, через рівновагу двох протилежних принципів: від ана-
лізу до синтезу і від синтезу до аналізу. Музично- інструментальне 
мислення диференціюється на: «мислення на інструменті» (коли 
органологія і техніка виконання формують темброво- фактурні клі-
ше) і «мислення інструментом» (коли музичний інструмент стає 

генератором музично- мовних засобів, їх конструктивного впо-

рядкування, драматургічної динаміки в умовах понадсимволічної 

культури інформаційного суспільства, тобто – інструментом  

мислення).
На користь якості «саморозвиваного логосу» системи музично- 

інструментального мистецтва свідчить народження складних ін-
струментів комплементарного типу – органу, клавірів, фортепіано, 
баяна- акордеона – які органологічно синтезують властивості інших, 
вже сталих інструментальних культур, у досвіді їх звуковидобування, 
фактурних прийомів, найважливіше – ансамблевого багатоголосся, 
за допомогою спеціального новаційного (інженерного) клавішно- 
механічного устрою – з результатом прибавочної «системно»- 
органологічної якості («непростої суми») утворення нових, немож-
ливих раніше властивостей та характеристик як на органологічному, 
інструментально- технічному, так і на музично- мовному та ідейно- 
художньому рівнях. Кожен з таких комплементарних інструментів 
був актуалізований (виник або модернізувався) у «свій» час (коли 
були «готовими» соціально- культурні світоглядні, естетичні засади 
відповідних епох), практично відразу заявляючи новий напрям або 
щабель розвитку системи. Так, органно- клавірні фактурні кліше та 
образні ідеї постали на порозі автономізованих інструментально- 
мовних форм світської професійної музичної творчості. Фортепіано 
породило цілий напрямок і стиль концертного виконавства, специ-
фічну мовну систему узагальненого або конкретизовано- речового 
типу, явище піанізму, універсалізувавши найдавніший і найшляхет-
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ніший спосіб звуковидобування (струнно- ударний). На фоні уні-
версального інструменталізму фортепіано, здавалося б, інструмен-
тально-»комплементарні» засади вже вичерпані, але у ХХ столітті 
стрімко академізується баян-акордеон, на «альтернативних» засо-
бах звуковидобування й звукоутворення (язичково- пневматичний 
духовий принцип, з можливістю впливу на стаціонарну частину 
звуку та його закінчення), з відверто демократичним походженням, 
а отже – жанрово- стильовими масштабами, з привнесенням «сві-
жості» до академічної інструментальної фоносфери, яка постійно 
знаходиться у стадії пошуку «нового звуку» та нових мовних засо-
бів. У цілому «стретна» академізація, крім баяна, струнно- щипкових 
слов’янських народних інструментів (домри, бандури, балалайки) 
під час функціонування сталої («завершеної») системи академічного 
музичного інструменталізму також виступає на користь її невпин-
ного саморозвитку, заповнюючи невидиму «пусту клітину таблиці». 
А отже система музично- інструментального мистецтва демонструє 
і сьогодні активні ознаки «саморозвиваного Логосу»; враховую-
чи практичну невичерпність музично- інструментального потен-
ціалу щодо власних, запозичених та синтезованих мовних засобів, 
дана система знаходиться не на початку, але і не наприкінці свого  
творчого шляху.
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Інструменталізація (в  музиці) – набуття музично- мовними 
формами вираження та засобами виразовості характеристик 
інструментально- ігрових прийомів, пов’язаних з технологіями ін-
струментальної гри та інструментальними техніками гри.

Інструменталізм музичного вираження – використання засо-
бів виразовості, іманентно притаманних інструментальній грі і «нез-
ручних» для голосового інтонування співучості викладу (мелодійно- 
інтонаційні стрибки, віртуозно- фігуративні прийоми тощо).

Інструментознавство – наука про музичні інструменти: їх ор-
ганологічні, акустичні, тембральні, виконавсько- технологічні вла-
стивості та особливості використання в музичній мові, ситуаціях 
музикування.

Комплементарний музичний інструмент – такий, що синтезує 
властивості інших, вже сталих інструментальних культур, у досві-
ді їх звуковидобування, фактурних прийомів, ансамблевого та ор-
кестрового багатоголосся, за допомогою спеціального новаційного 
(інженерного) клавішно- механічного устрою – з результатом приба-
вочної «системно»-органологічної якості («непростої суми») утво-
рення нових, неможливих раніше властивостей та характеристик як 
на органологічному, інструментально- технічному, так і на музично- 
мовному та ідейно- художньому рівнях. До таких відносимо орган, 
клавіри, фортепіано (рояль), баян-акордеон 649.

Музичний інструмент – спеціально створене знаряддя або 
природний предмет, призначений для втілення (передачі) компо-
зиторського і виконавського мислепочуття спеціальними засобами  
у трансляції відповідних історико- стильових та музично- мовних 
кодів культури).

649 Ми не розглядаємо тут електронні інструменти, маючи на увазі виключно акаде-
мічні акустичн.
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Музичний інструменталізм визначається у двох рівнях. У ши-

рокому розумінні – це узагальнююча дефініція сукупного історико- 
теоретичного знання і музичної практики, пов’язаних з органоло-
гічними, історичними, національними, виразовими, технологіч-
ними специфічними та універсальними властивостями музичних 
інструментів; жанровими, історико- та індивідуально- стильовими, 
музично- мовними характеристиками (параметрами) звучного ма-
теріалу (музики, зокрема, музичних творів) для інструментів; спе-
цифічною музично- інструментальною виконавською технологією 
(майстерністю) гри та мислення. Музичний інструменталізм у вузь-

кому розумінні – це музичний інструментарій і технологія інстру-
ментальної гри (майстерність володіння інструментом).

Музичний інструментарій – сукупність музичних інструмен-
тів у цілому або по відношенню до епохи, ситуації музикування, 
жанрово- стильових, авторсько- композиційних та інших музичних 
цілісностей.

Музично- інструментальна мова (підсистема музич-
ної мови) – система структурно- комбінаторних та звучно- 
інструментальних конструктивно- технологічних, артикуляційно- 
динамічних, темброво- фактурних, історико- культурних знаків 
та їх значень, які актуалізуються у звучно- дотиково-візуальній 
часопросторовій формі і пов’язані зі складно- опосередкованими 
та наочно- опредметненими шляхами семантичної конкретизації,  
з універсально- клішованими та специфічними моделями.

Музично- інструментальне мислення – процесуально- 
когнітивна форма функціонування художньої свідомості з метою 
мислечуттєвого звукового вираження/уявлення, що виникає у зв’яз-
ку з мовними можливостями інструментального звучання (пам’ят-
тю про них та пошуками їх зміни, комбінацій, нових утворень) та 
безпосередньо на інструменті.

Специфічні форми музично- інструментального мислення:
– «мислення на інструменті» – коли органологія і техніка ви-

конання формують темброво- фактурні кліше);
– «мислення інструментом» – коли музичний інструмент 

стає генератором музично- мовних засобів, їх конструктивного  
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впорядкування, драматургічної динаміки в умовах понадсимволіч-
ної культури інформаційного суспільства, тобто – інструментом 
мислення.

Музично- інструментальна творчість – це звуковий смис-
лотворчий процес цілісного мислечуттєвого вираження, який екс-
плікується за допомогою музичного інструмента(-ів), призначений 
для виконання або виникає безпосередньо у грі на ньому (них), 
пов’язаний з властивостями цього (цих) інструмента(-ів) і тому ви-
ражається у специфічних музично- мовних формах.

Музично- інструментальний стиль в музиці – музично- мовні 
форми вираження та засоби виразовості, які виникли у спиранні на 
органологічні, акустичні, тембральні, виконавсько- технологічні вла-
стивості музичних інструментів у процесі специфічного музично- 
інструментального мислення як створення нової смислової  
цілісності.
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SUMMARY

The monograph is devoted to the study of musical and instrumen-
tal art as a specific systemic phenomenon that is able to inspire musical 
sound and sense, ideal and conceptual intentions. For the first time in 
Ukrainian musicology, the subject of special research is musical and in-
strumental art in its systemic integrity, with the definition of key phonet-
ic «explosive points» – insights, which direct promising vectors of musi-
cal and instrumental art and music in general – its linguistic, semantic, 
ideological image (conceptual), timbre, structural and compositional, 
and hence style guidelines. For the first time in Ukrainian science, the 
results of the study allow to systematize instrumental and organological, 
musicological, compositional and performing ideas about musical and 
instrumental art as a specific «self-growing logos» (Y. Lotman), able to 
inspire «from within» sources and vectors of materialization of messag-
es, as well as to deepen the methodological foundations of current mod-
ern musicology.

The concept of «non-instantaneous insight» on the separation (au-
tonomy) of musical instrumentalism into an independent sphere of 
art, which is fixed in the Baroque period, is introduced. The key sign of 
self-sufficiency of the new system – musical and instrumental art – be-
came its specific linguistic and mental developments: textured clichés; 
articulatory and dynamic means; tendency to virtuoso- motor, clear 
rhythmic and cantilena- singing incarnations; purely instrumental genre 
and style and compositional forms (suite, sonata, symphony, concert) 
and principles of thinking (sonata, symphony, suite, concert, etc.); for-
mation of specific musical and instrumental thinking, able to embody 
«big» conceptual ideas, correlated with philosophical concepts, as well 
as constantly increase all these material and ideological potentials and 
translate them to modern techniques of musical composition, vocal art, 
other arts, philosophy, natural and exact sciences, etc.
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Musicological definitions of the main categories – components of 
the system «musical and instrumental art» (musical instrument, musical 
instrumentalism, etc.) were carried out; such concepts as «musical and 
instrumental language», «musical and instrumental thinking», «musi-
cal and instrumental style», «complementary musical instrument», etc. 
were introduced and differentiated into scientific circulation. The histor-
ical way and sources of formation of a specific linguistic and instrumen-
tal system as a key factor in the functioning of musical and instrumental 
art are traced. Musical, non-musical, instrumental and musical origins 
of formation and development of specific «thinking on the instrument» 
and «thinking with the instrument» are revealed. The instrumental roots 
of the formation of the most important genre forms of musical art are 
determined. The role of musical instrumentalism in the assertion of the 
homophonic mental paradigm of music is investigated. The correlation 
of virtuoso, cantilena and textural properties of musical instrumentalism 
with the main cultural and philosophical, musical and linguistic univer-
sals is revealed. The logic of modernization of folk instruments (first of 
all, bayan) as one of the factors of functioning of the system of musical 
and instrumental art of the present is proved.

The first section of the monograph presents the analysis and elabo-
ration of the general theory of systems in its projection to musicological 
methodology and musical and instrumental art.

The second section is devoted to elucidating specific features and 
trends in the origin and development of musical and instrumental art as 
an ideational- material sound- forming phenomenon, with the accumu-
lation of the necessary «instantaneous insight» driving «forces» in the 
formation of systemic quality; the multicomponentity and specificity of 
the phenomenon of musical and instrumental art is revealed. The pre-
conditions of instrumental emancipation in music are revealed through 
the cultural and historical interpretation of sound structures, which con-
tributed to the formation of world-view universal musical theories at the 
turning points in the history of Western European musical culture.

The third section captures and analyzes the long-awaited and inevi-
table «leap» of paradigmatic significance, when in professional music, in 
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addition to the birth of opera, there is a simultaneous tangible emanci-
pation of musical instrumentalism – through the formation and asser-
tion of their own linguistic, instrumental and genre forms and specific 
musical and instrumental thinking. Different types of musical and in-
strumental art are analyzed in the aspect of development of linguistic 
and instrumental (in particular textural clichés) and genre- forming sty-
listic means, which paved the way for musical and instrumental type of 
thinking and specific textual instrumental principles; in the formation of 
concert, chamber and symphonic genre and thought types. The univer-
sality of the piano and the role of the sphere of «pure harpsichordism» 
in the formation and development of figurative ideas (from Couperin’s 
programmatic imagery to the sphere of high lyricism and pathos of J.S. 
Bach), gradual overcoming the limitations of traditional («home») piano 
language means (especially, in J. S Bach’s compositions)are specially em-
phasized, the main thing – in fixing the self-sufficient linguistic musical 
and instrumental quality of the Baroque era (transition to classicism). 
The concept of «complementary» musical instruments and their role in 
the processes of self-development of the system of musical and instru-
mental art is substantiated. Some ways and methods of prolongation in 
the self-development of the system of musical and instrumental art in 
the XIX–XXI centuries, it means, the functioning of the system of musi-
cal and instrumental art after its «explosion» in an autonomous capacity 
are studied. In particular, it indicates the formation of the concept of 
«absolute music»; some indicative for the XIX–XXI centuries linguistic, 
instrumental and ideational factors of self-development of the system of 
musical and instrumental art are considered. The instrumental roots of 
modern methods of composition as a support for their development are 
emphasized.

The material of the fourth section summarizes and concretizes pre-
vious theoretical and historical explorations. The semiotic properties of 
instruments of different timbre- species accessories are determined. It 
indicates the formation of certain instrumental archetypes, which were 
formed on the basis of historical, mythological, semiotic, sound- forming, 
timbre, musical and linguistic properties of instruments as a result of the 
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historical path of musical art, forming a certain instrumental style. But 
from the very «explosive» stage of the existence of the system of musical 
and instrumental art in the XVII century, the reproduction of such sound- 
image semantics is associated with a relentless search for instrumental 
and sound expression, increasing the quality of «musical self-reflection», 
self-learning. Therefore, it is not surprising that gradually the instru-
ments begin to not only embody, but also «suggest» – both to the authors 
of music and performers – the directions and techniques of instrumental 
and sound imagery. Analyzing the ways of musical art, from the origin 
to the highest examples of musical and sound embodiment, we can eas-
ily see that in determining the sound ideal of epoch- making or national 
(traditional) musical culture, the most important factor is the musical in-
struments used by it. The semiological approach allowed to substantiate 
the idea of musical instrumentalism as an impetus to the birth of a new 
quality of thinking, as a symbol of separation from human corporeality of 
gesture and sound. A musical instrument as an «extension» of the human 
body becomes «the other» that allows a person to study himself at a dis-
tance, «from the side». Such a dialogue (with the performer, listener, text, 
composer, other instruments) affects the ability of the instrument to offer 
its «themes», directions or means. Instrumental music from the XX cen-
tury came to such a state, when textural, articulatory- dynamic, timbre 
and other features and characteristics of musical instruments «dictate» 
the composer the course of development of musical drama, not just the 
choice of means of its embodiment. Consequently, a musical instrument 
is not only a tool for expressing a musical idea, but also a tool for thinking 
of a musician- instrumentalist and composer. In the course of the histor-
ical evolution of musical instrumentalism a certain algorithm of musical 
thinking development is built – from imitation of vocal sound expres-
sion and immanent motor- kinetic embodiment of «life movement» to its 
specific instrumental forms, in particular «instrumental thinking» (when 
organology and technique form timbre create timbre and texture clichés) 
and «thinking instrument» (when a musical instrument becomes a gen-
erator of musical and linguistic means, their constructive ordering, dra-
matic dynamics in a supersymbolic culture of the information society, it 
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means – an instrument of thinking). This section also discusses the lan-
guage and instrumental categories – virtuosity, cantilena, texture (which 
any instrument seeks to own), forming a systemic integrity, correlated 
with the universal semantic dominants of music – Play, Love, Memory 
(by O. Samoilenko). These cultural universals (as well as linguistic and 
instrumental) are conditioned by primary meanings and are formed in 
the context of the whole semantic space of culture, becoming an expres-
sion of «cherished» symbolism, thus participating in its creation. The 
logic of the musical and historical process regarding the academization 
of modernized folk instruments (first of all, accordion / accordion) in the 
second half of the XX – beginning of the XXI centuries as a component 
of the integral system of academic musical and instrumental culture is 
determined.

Thus, the monograph reveals a number of system- forming factors, 
conditions and principles, which over a long historical path, in a com-
plex configuration of internal and external relationships have formed the 
qualities of self-learning and self-development, which not only ensures 
self-preservation, improvement, but also external influences, including 
larger systemic (including musical in general and other arts, philosophy, 
culture, etc.) and metasystemic (eg, noosphere) education. Taking into 
account the practical inexhaustibility of musical and instrumental po-
tential in relation to their own, borrowed and synthesized language tools, 
this system is not at the beginning but not at the end of its creative path.
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