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АНОТАЦІЯ 

Ракочі В. О. Інструментальний концерт XVII–XVIII століть: ґенеза, 

класифікація, оркестр. — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за 

спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво». — Львівська національна 

музична академія імені М. В. Лисенка — Одеська національна музична 

академія імені А. В. Нежданової, 2021. 

Дисертацію присвячено процесам еволюції жанру інструментального 

концерту XVII–XVIII століть, яку висвітлено у взаємодії з процесами 

трансформацій оркестру. Понад три століття інструментальний концерт 

зберігає статус одного з провідних жанрів європейського музичного 

мистецтва, віддзеркалюючи зростаючі потреби суспільства у комунікації і 

запит на яскраву творчу особистість — соліста — у його суперництві та 

взаємодії з оркестром. У роботі увагу зосереджено на нерозривності зв’язків 

між концертом як жанром, у якому консеквентно втілювалась ідея 

незалежного від сценічної дії композиторського задуму, та оркестром — 

музичною інституцією, що уможливила реалізацію концерту на практиці. 

Обидва процеси постійно корелювали між собою і стали потужними 

перманентними каталізаторами взаємозумовлених трансформацій. У 

дисертації обґрунтовано безперервність і багаторівневість їх взаємовпливів, 

простежено етапність змін, втілену в основних моделях інструментального 

концерту XVII–XVIII століть. Здійснено класифікацію різновидів жанру 

концерту з позиції відношень між солістом (солістами) та оркестром, 

термінологічні визначення концертів пов’язано зі стильовою добою, уведено 

в науковий обіг понад 300 праць зарубіжних дослідників і кілька десятків 

інструментальних концертів менш відомих композиторів, які, однак, справили 

значний вплив на еволюцію жанру. 

Огляд основних підходів до етимології слова concerto продемонстрував, 

що найпоширенішими є три його версії: латинське дієслово concertare 

(боротися), італійський омонім (погоджуватись) та латинське дієслово 

conserere (спілкуватись). Найбільш слушним визначено синтетичний підхід, 

завдяки якому змагальність, гармонійне співіснування і спілкування соліста 

(солістів) й оркестру вдало поєднуються. 

Аналіз процесу диференціювання термінів sonata, sinfonia, concerto, 

який тривав до початку XVIIІ століть, дозволив окреслити пріоритетні сфери 

використання кожного з них. Наголошено на тому, що термін сoncerto завжди 

означав музику, призначену для прослуховування, а не перегляду. Розглянуто 

модифікації concerto: у першій половині XVI ст. його вживають у побуті, у 

другій — у музичному мистецтві для позначення ансамблю будь-якого складу; 

на межі XVI–XVII ст. — це наголос на поєднанні інструментальних і 

вокальних партій, в останній чверті XVII століття — це назва музичного 

жанру (інструментальний концерт). 

У дисертації досліджено чинники становлення оркестру, визначено його 

якісні та кількісні характеристики. Усі підходи до оркестру поділено на дві 
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групи. Згідно першої, оркестр це будь-яке об’єднання музикантів, згідно 

другої — лише таке, що має спеціальні характеристики. Зазначено, що 

формування оркестру як колективу з відповідними кількісними та якісними 

характеристиками припадає на другу чверть XVII століття і зумовлене появою 

«Les Vingt-quatre Violons du Roy», постановками опер поза місцем їх прем’єри 

та появою постійних груп виконавців-інструменталістів при театрах. 

Регулярне, починаючи з 1602 року, використання basso continuo 

(Л. Віадана), спричинило переосмислення принципу концертності і водночас 

віддзеркалилась на становленні оркестру. Basso continuo сприяв посиленню 

контрастності завдяки зіставленню інструментів та людських голосів 

(madrigali concertati К. Монтеверді) і водночас дав змогу пом’якшити 

дисбаланс між різними за силою і тембром інструментами, уможлививши їх 

поєднання. 

Визначено, що у творах композиторів 1640–1660-х років тривали 

подальші трансформації концертності, проявом яких стало втілення 

контрастності винятково силами виконавців на інструментах без участі 

співаків: композитори болонської школи 1660-х років (М. Каццаті, 

Дж. Колонна, Дж. Бонончіні), протиставивши більш розвинуту партію соліста 

(трубач) чи солістів (трубач і скрипаль) та стриманіший виклад супроводу у 

решти музикантів, утворили міні-версію сольного концерту. 

Глибинна трансформація концертності була інспірована інноваціями 

А. Страделли, який у Sinfonia та кількох аріях із серенади «Quale prodigio è 

ch’io miri» (початок 1670-х років) уперше використав поділ музикантів на 

concertino (меншість — дві скрипки і бас) та grosso (більшість — чотири 

струнні партії). А. Кореллі переосмислив винайдений А. Страделлою засіб 

музичної виражальності як жанр інструментальної музики, внаслідок чого у 

1780-х роках з’явився перший різновид інструментального концерту — 

grosso. В основі кореллівської моделі концерту — опора на concerto grosso, 

різну кількість частин, варіювання послідовності темпів, тематичну єдність 

tutti- й solo-епізодів, тріо-сонатний склад concertino. 

Визначальними ознаками концерту визнано: співіснування обов’язково 

різних за кількістю учасників сторін, контрастних за потужністю й 

виконавською технікою, що спричиняє неспинну змагальність сторін завдяки 

неодмінній участі оркестру. Суголосною дією усіх трьох чинників пояснено, 

чому деякі твори (наприклад, «Італійський концерт» Й. С. Баха) концертами є 

лише метафорично: у них відсутнє зіставлення різних за кількістю учасників 

сторін і не використано оркестр. Критерії класифікації концертів поділено на 

концептуальні (жанрові ознаки, наявність вокальних партій, тип взаємодії 

сторін, вид концерту, стильова епоха, «чистота» жанру) та конструктивні 

(кількість солістів і оркестрів, вибір інструмента для соло, склад оркестру, 

кількість частин циклу та типовість чи нетиповість музичної форми першої 

частини). Підсумовуючим чинником є оркестр, який пов’язує концептуальні 

засади концерту, тип взаємодії сторін і відповідну стильову епоху. 

У дисертації наведено типологічні ознаки кожного з трьох видів 

барокового концерту (grosso, ripieno, solo). Кількість партій basso continuo та 
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трактування солістів, як рівних чи нерівних за статусом, уможливило 

розмежування concerto grosso і сольного концерту з кількома солістами. Опора 

на контраст між групами чи окремими інструментами дало змогу 

диференціювати бароковий concerto ripieno і сучасний концерт для оркестру 

(камерний концерт трактовано, як різновид concerto ripieno). 

Наголошено, що закріплення хорового принципу викладу, як 

обов’язкового у групі grosso (Дж. Тореллі, концерти ор. 5 і ор. 6), стало віхою 

у розвитку концерту і становленні оркестру і сприяло рельєфному виділенню 

скрипки завдяки ускладненню її партії на тлі оркестру у концертах 

Дж. Тореллі ор. 6. Стосовно концертів Т. Альбіноні зазначено посилення 

тембрового контрасту і вказано на розгорнуті, експресивні і технічно складні 

сольні партії гобоя. 

Аналіз особливостей викладу концертів А. Вівальді дав змогу 

виокремити низку характерних для стилю композитора прийомів 

експонування музичного матеріалу, серед яких переосмислення фоно-

орнаментальних дублювань і перегукувань, значне поширення внутрішнього 

оркестрового солювання, переоркестрування, численні темброві ефекти, часте 

звернення до духових інструментів для солювання у концерті. В основі 

вівальдівської моделі концерту — сольний концерт, тричастинна будова 

швидко — повільно — швидко, старовинна концертна форма у крайніх 

частинах, мотивна мозаїчність першого tutti. 

Розгляд концертів Дж. Альбікастро, Ф. Бонпорте, Е. Далль’Абако, 

Дж. Джентілі, Ф. Джеміньяні, Й. Кванца, Дж. Лауренті, А. Монтанарі, 

А. Марчелло, Ґ. Муффата, П. Локателлі, Й. Пізенделя, Й. Фішера, 

Й. Хайнікена та інших композиторів 1700–1740-х років уможливив їх поділ на 

такі, що наслідують кореллівську та вівальдівську моделі. Відзначено, що у ці 

роки тривало формування національних шкіл оркестрування. Основна 

відмінність між викладом в італійських та німецьких концертах стосується 

духових інструментів: перші залучають їх лише для соло, а другі часто 

включають до складу оркестру з утворенням більш важкого і водночас більш 

колоритного звучання. Тогочасний інструментальний концерт у Франції 

представлений лише творами Ж. -М. Леклера, що пояснено домінуванням 

жанрів театральної музики. 

Аналіз скрипкових концертів Й. С. Баха довів, що композитор спирався 

на трансформовану вівальдівську модель (взаємопроникнення музичного 

матеріалу tutti та solo, інтеграція поліфонічної і гомофонної фактур). 

Переглянуто класифікацію «Бранденбурзьких концертів», які поділено на 

чотири групи залежно від ролі солістів та їх взаємодії з оркестром. Стосовно 

концертів Ґ. Ф. Генделя наголошено на використанні кореллівської моделі, 

проте адаптованої до інших історичних умов. Вочевидь, саме це зумовило 

поєднання в Grand Concertos ор. 6 несхожих рис: поліфонічної і гомофонної 

фактури; камерних дуетів і тутійних епізодів; комбінування прикмет сольного 

і grosso концертів; французької увертюри і різнонаціональних танців; 

пафосно-театралізованого і буденно-побутового начал. Мікст німецьких, 
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італійських та французьких стильових рис уможливив життєздатність concerto 

grosso через півстоліття від часу його появи. 

Середину XVIII ст. визначено часом розмежування барокового 

(кількісно невеликого, нестабільного за структурою та інструментальним 

складом і з незамінним basso continuo) та сучасного (масштабнішого, 

константного за складом інструментальних груп, збалансованого і без basso 

continuo) оркестру. Наголошено на ґрунтовності змін у підході до дублювання 

(поширення неточних його видів) і відмові від «типізації функцій» 

інструментів на користь поліфункціональності. Підкреслено, що панування 

гомофонної фактури «справило, схоже, вбивчий ефект на basso continuo» 

(Г. Стауффер), посилило зацікавлення окремою барвою в оркестрі та сприяло 

переосмисленню інструментального соло. Ключовим чинником цих змін стала 

відмова від basso continuo. 

Трансформації в оркестрі позначились і на трактуванні 

інструментального концерту, для якого цей час також став переламним. У 

другій половині XVIII століття центром зацікавлення жанром концерту стали 

Німеччина, Австрія, а наприкінці XVIII століття – Франція (Дж. Віотті). У 

Німеччині до жанру концерту, зокрема сольного концерту для клавесина (в 

останній чверті XVIII століття для фортепіано) з оркестром постійно 

звертались сини Й. С. Баха (насамперед К. Ф. Е. Бах та Й. К. Бах). Вказано на 

дедалі міцнішу залежність між вибором інструмента для солювання і складом 

оркестру та вивищенням кларнета, фагота, альтів і флейт; відчутним 

посиленням контрастності у композиторів Мангаймської школи (Я. Стаміц, 

К. Стаміц, Й. Вендлінг, К. Каннабіх, Л. Лебренн). Констатовано 

функціонування концерту на маргінесі музичної культури в Італії, чим і 

пояснено консерватизм в оркеструванні Б. Галуппі, П. Нардіні, А. Лоллі та 

Л. Боккеріні, які практично не використовували тембрових ефектів і майже не 

залучали духових інструментів до складу оркестру. 

Зазначено, що у концертах австрійських композиторів середини 

XVIII століття (Ґ. Монн, Ґ. Рейттер, Ґ. К. Вагензейль та ін.) поєднуються 

барокові (камерний склад оркестру, біфункціональний клавішний інструмент 

і basso continuo) та класицистичні (характер тематизму, структура мотивів, 

гомофонна фактура) риси. Наголошено на оригінальності концертів 

Й. Альбрехтсбергера, примітних використанням варгана і мандори для 

солювання на тлі струнного оркестру. 

Аналіз концертів Й. Гайдна і В. А. Моцарта виявив усунення барокових 

рис concerto grosso на користь сольного класицистичного концерту та sinfonia 

concertante, визначальними рисами яких стало використання концертної 

сонатної форми у першій частині, опора на парний склад оркестру, який 

включав три, а часом навіть чотири групи інструментів (Двадцять четвертий 

концерт В. А. Моцарта), симфонізація концерту завдяки зростанню 

значимості ролі оркестру й урізноманітненню його функцій. Ці трансформації, 

намічені у ранніх концертах Й. Гайдна 1750–1760-х років, рельєфно 

виявляється у його зверненнях до цього жанру у 1780-1790-х роках 

(Одинадцятий концерт для фортепіано з оркестром та Концерт для труби з 
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оркестром), однак найбільш послідовно застосовує їх у концертах 

В. А. Моцарт. Основою моцартівської моделі концерту, що утворила ґрунт 

усім наступним його модифікаціям, стало поєднання «віртуозності» й 

«симфонічності»: суперництво між солістом і оркестром, що набувати 

значного ступеню драматизму, віддзеркалює концертне начало, у той час, як 

трансформація тематичного матеріалу у процесі розвитку є проявом 

симфонічного. 

У Висновках узагальнено результати дослідження. Наголошено на тому, 

що висвітлення процесу формування і розвитку оркестру спричинило 

переосмислення ґенези, еволюції та підходів до класифікації 

інструментального концерту XVII–XVIIІ століття. Пов’язаність етапів 

перевтілення концертності з процесами модифікацій оркестру, їх 

багаторівневий і безперервний взаємовплив та акцентування важливості 

оркестру для розвитку культури і мистецтва дали змогу сформулювати теорію 

кореляції еволюційної співдії інструментального концерту й оркестру: 

Еволюція інструментального концерту корелюється із становленням і 

розвитком оркестру: обидва процеси є потужними перманентними 

каталізаторами взаємних трансформацій. 

Ключові слова: concerto, concerto grosso, concerto ripieno, еволюція 

інструментального концерту, трансформації оркестру, жанрова класифікація, 

взаємовплив концерту і оркестру, барокові інструментальні жанри, 

класицистичні інструментальні жанри. 
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The dissertation is devoted to the evolution of the seventeenth- and 

eighteenth-century instrumental concerto which is considered in its interaction with 

the processes of transformation of the orchestra. For more than three centuries, the 

instrumental concerto had the status of one of the leading genres in European music, 

reflecting the growing needs of society to communicate and the demand for a bright 

creative personality (the soloist) in rivalry and cooperation with the orchestra. 

Emphasis in the dissertation is placed on the continuity link between the concerto, a 

genre that consistently embodied the idea of the stage action independent of the 

composer’s idea, and the orchestra, a musical institution that allowed the 

implementation of a concerto in essence. Both processes are constantly correlated 

with each other and have become powerful permanent catalysts for each other’s 
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transformations. The continuity and multilevel nature of their mutual influences and 

the stage-by-stage changes (which are embodied in the main models of the 

instrumental concerto of the seventeenth and eighteenth centuries) have been 

examined in the dissertation. The concerto is classified from the standpoint of the 

relationship between a soloist (or several soloists) and the orchestra, and 

terminological definitions of concertos have been linked with the stylistic era. More 

than 300 works of foreign researchers and dozens of instrumental concertos by 

lesser-known composers who have significantly influenced the genre have been 

introduced into the discussion. 

A review of the main approaches to the etymology of the word concerto 

revealed three versions as the most common. They are the Latin verb concertare (to 

contend), its Italian homonym (to agree) and the Latin verb conserere (to consort). 

The most appropriate is the synthetic approach, in which the competitiveness, 

harmonious coexistence, and coherence between a soloist (several soloists) and the 

orchestra are successfully combined. 

Analysis of the process of differentiation of the terms sonata, sinfonia, and 

concerto revealed that the differences had lasted until the beginning of the eighteenth 

century so it is possible to outline the priority field of the use of each of them. 

Emphasis is placed on the fact that the term concerto has always meant music 

intended for listening, not for watching. The modifications of the concerto’s 

meanings disclosed that in the first half of the sixteenth century it was used in 

everyday life, whereas in the second half of the sixteenth century it had been applied 

to the musical art to denote an ensemble of any configuration. At the turn of the 

sixteenth and seventeenth centuries the concerto became an emphasis on the 

combination of instrumental and vocal parts, and in the last quarter of the 

seventeenth century an instrumental concerto as a genre emerged. 

Factors of the orchestra’s appearance are considered, and the qualitative and 

quantitative characteristics of the orchestra are defined. In the musicological 

literature approaches to the orchestra are divided into two groups. The musicologists 

from the first group treat an orchestra as a kind of association of musicians as, they 

suggest, the orchestra existed in the time of Ancient Egypt and Greece (only 

quantitative characteristics were applied). Researchers from the second group 

(G. Blagodatov, A. Carse, C. Goubault, N. del Mar, etc.) treat the orchestra as a 

collective with particular traits. They consider that the orchestra arose at the very 

beginning of the seventeenth century and link this process with Monteverdi’s Orfeo 

(1607). Others (G. Stauffer, L. Todd, P. Walls, R. Weaver, N. Zaslaw, etc.) move 

the genesis of the orchestra to the second half of the eighteenth century by arguing 

that there was no tutti playing practice in the seventeenth century. However, it is a 

conclusion of the thesis that the formation of the orchestra as a group with 

appropriate quantitative and qualitative characteristics should be dated back to the 

second quarter of the seventeenth century. The evidence is the appearance of Les 

Vingt-quatre Violons du Roy, staging of operas outside the city of their première, 

and the emergence of bands in many theaters. 
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The regular use of the basso continuo (L. da Viadana) since 1602 led to a 

rethinking of the concerto principle and reflected on the formation of the orchestra. 

Basso continuo enhanced the contrast by comparing instruments and human voices 

(Monteverdi’s Madrigali concertati) and at the same time mitigated the imbalance 

between instruments of different strength and timbre, allowing them to be combined. 

It is determined that further transformations of the concerto continued in the 

works of composers of the 1640s and 1660s in which the embodiment of contrast 

exclusively by performers on instruments without singers was a further 

transformation of a concerto. Relying on the contrast between the more developed 

part of the soloist (e. g. a trumpeter) or soloists (trumpeter and violinist) and the 

more restrained presentation of the accompaniment by the other musicians, the 

Bologna school composers of the 1660s (Cazzati, Colonna, Bononcini) formed a 

mini-version of the future solo (double in the case of a trumpet and a violin) 

concerto. 

The profound transformation of the concerto was inspired, in particular, by 

the innovations of Stradella, who had used for the first time in history the division 

of musicians into concertino (which consisted of two violins and a bass instrument) 

and grosso (four strings and the basso continuo) in the Sinfonia and some arias from 

the serenade Quale prodigio è ch’iomiri (early 1670s). Corelli rethought Stradella’s 

concerto grosso as a means of musical expression in instrumental genre, resulting in 

the emergence of the concerto grosso which became the first kind of instrumental 

concerto (1680s). The Corellian model of the concerto was based on the concerto 

grosso with a variable number of movements, different sequences of tempos, 

thematic unity of tutti- and solo-episodes, and the trio-sonata composition of the 

concertino. 

The immanent features of the concerto are (1) the coexistence of different 

parties in terms of the number of participants, (2) contrasting in power and 

performance technique, (3) which causes constant competition between the parties 

due to the inevitable participation of the orchestra. The combination of all three 

factors explains that some works should be called “concerto” only metaphorically. 

Compositions solo keyboard like Bach’s Italian Concerto or Schumann’s Konzert 

ohne Orchester do not include matching between different parties because they do 

not use an orchestra. 

Criteria of classification of concertos are divided into conceptual (genre 

features, presence of vocal parts, type of interaction of parts, type of concerto, 

stylistic era, “purity” of genre) and constructive (number of soloists and orchestras, 

choice of solo instrument(s), orchestral forces, number of movements of a cycle, 

typicality or atypicality of the first movement musical form). The final factor is the 

orchestra, which connects the conceptual principles of the concerto, the type of 

interaction between the parts, and the relevant stylistic era in a single whole. 

Typological features of each of the three types of baroque concerto (grosso, 

ripieno, solo), ways to distinguish them, and correlations between the concerto’s 

names and the time of their use were considered in the dissertation in details. The 

number of basso continuo parts and the interpretation of the soloists as equal or 
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unequal in status gave grounds to distinguish between concerto grosso and solo 

concerto with several soloists (such as sinfonia concertante). Relying on the contrast 

between groups or individual instruments made it possible to differ the baroque 

concerto ripieno and the modern concept of the orchestra (a “chamber concerto” is 

treated as a kind of concerto ripieno). 

It is emphasized that the consolidation of the use of several instruments to 

each part in the grosso group (Torelli’s Concerti Op. 5 and 6) became a milestone 

in the development of the concerto and the formation of the orchestra, enabling the 

relief of the violin solo in Torelli’s Op. 6. The strengthening of the timbre contrast 

was noted with regard to Albinoni’s concertos and the expanded, expressive, and 

technically complex solo parts for oboe were pointed out. 

The analysis of the peculiarities of Vivaldi’s concertos made it possible to 

single out a number of characteristic methods of the composer’s style of presenting 

musical material, including rethinking background-ornamental doublings and 

alternations, expansion of internal orchestral solos, re-orchestration, numerous 

timbre effects, frequent employment of wind instruments. The basis of Vivaldi’s 

concerto model is a solo concerto, a three-part structure (fast — slow — fast), 

ritornello form in the outer movements, and the motivic mosaic of the first tutti. 

Consideration of the concertos of Albicastro, Bonporte, Dall’Abaco, Gentili, 

Geminiani, Quantz, Laurenti, Montanari, Marcello, Muffat, Locatelli, Pisendel, 

Fischer, Heinichen, and other composers of the 1700s and 1740s made it possible to 

divide them into those that followed the Corellian and those that followed the 

Vivaldian concerto models. It is noted that the formation of national schools of 

orchestration continued in these years. The main difference between Italian and 

German concerto instrumentation concerns the wind instruments: the first used them 

only as soloists, and the latter had often included them in to the orchestra, resulting 

in a heavier and at the same time more colorful sound. French instrumental concertos 

of that time are represented only by the works of J.-M. Leclair, which is explained 

by the dominance of theatrical genres like ballets de court. 

Analysis of Bach’s violin concertos proved that the composer relied on a 

transformed Vivaldian model (the transfusion of tutti and solo episodes and the 

integration of polyphonic and homophonic textures). The classification of 

Brandenburg Concertos has been revised. The concertos were divided into four 

groups depending on the role of the soloists and their interaction with the orchestra. 

Emphasis is placed, with regard to Handel’s concertos, on the use of the Corellian 

model, but adapted to other historical conditions. Apparently, this is what led to the 

combination in the Grand Concertos op. 6 of such dissimilar features as polyphonic 

and homophonic textures; chamber duets and tutti episodes; combining features of 

solo and grosso concertos; French overture traits and dances of different countries; 

and reference to theatrical and popular idioms. A mix of German, Italian and French 

stylistic features made the concerto grosso viable half a century after its appearance. 

The middle of the eighteenth century was determined as the time of 

demarcation between the baroque (quantitatively small, unstable in structure and 

instrumental composition) and modern (larger, constant in the composition of 



10 

 

instrumental groups, balanced and without basso continuo) orchestra. Emphasis is 

placed on the thoroughness of changes in the approach to doublings (the use of 

inexact types) and the rejection of instruments’ typical functions (A. Vepryk) in 

favor of multi-functionality of the instruments. It is pointed out that the shift to the 

homophonic texture “had a similarly mortal effect on the basso continuo” 

(G. Stauffer), increased interest in particular colors in the orchestra, and contributed 

to the rethinking of the instrumental solo in the orchestra. The key factor in these 

changes was the rejection of the basso continuo. 

Transformations in the orchestra were reflected in the interpretation of the 

instrumental concerto, for which this time also became a turning point. Germany and 

Austria in the second half of the eighteenth century and France (J. B. Viotti) at the 

end of the eighteenth century, became new concerto centres to replace Italy. In 

Germany, the concerto genre, in particular the solo concerto for harpsichord (in the 

last quarter of the eighteenth century for the piano) with orchestra was addressed by 

four J. S Bach’s sons (primarily C. P. E. Bach and J. C. Bach). The growing 

correlation between the choice of solo instrument and the composition of the 

orchestra and the popularity of clarinet, bassoon, violas and flutes is pointed out in 

the concertos of the Mannheim school (J. Stamitz, K. Stamitz, J. Wendling, 

C. Cannabich, L. Lebrunn). The functioning of the concerto on the margins of 

musical culture in Italy is stated, and explains the conservatism in B. Galuppi’s, 

P. Nardini’s, A. Lolly’s and L. Boccherini’s concerto orchestration, as they did not 

use timbre effects and almost did not involve wind instruments in the orchestra. 

It is noted that mid-eighteenth-century Austrian composers (G. Monn, 

G. Reutter, G. Wagenseil, etc.) combine baroque features (chamber composition of 

the orchestra, bifunctional keyboard instrument and the basso continuo) with 

classical features (nature of the theme, structure of motives, homophonic texture). 

Emphasis is placed on the originality of J. Albrechtsberger’s Concerti per trombila 

e mandora, notable for the use of such unusual timbres against the background of a 

string orchestra. 

Analysis of Haydn’s and Mozart’s concertos revealed the elimination of 

baroque features of the concerto grosso in favor of the solo classical concerto and 

sinfonia concertante. Their defining features were a concerto sonata form in the first 

movement, reliance on a well-structured orchestra which included three and 

sometimes even four groups of instruments (Mozart’s Twenty-Fourth Concerto), 

symphonic traits in a concerto due to the growing importance of the orchestra with 

a number of functions. The beginning of these transformations can be traced even in 

Haydn’s early concertos of the 1750s and 1760s but they are much more evident in 

his concertos in the 1780s and 1790s (Eleventh Piano Concerto and Concerto for 

Trumpet and Orchestra). However, it is Mozart who uses all these features most 

consistently in his concertos. The basis of Mozart’s concerto model (it became the 

ground for all further approaches to the concerto) was a combination of “virtuosity” 

and “symphony”: the rivalry between the soloist and the orchestra acquires a 

significant degree of drama (this reflects a concerto origin), while the transformation 
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of thematic material in the process of development is a manifestation of a symphonic 

origin. 

The Conclusions summarize the results of the study. Consideration of the 

process of formation and development of the orchestra made it possible to rethink 

the genesis, evolution and approaches to the classification of the seventeenth and 

eighteenth-century instrumental concerto. 

The interconnection of the concerto’s stages of transformation on the one side, 

and the process of modifying the orchestration the other side, their multi-level and 

continuous interaction, and emphasis on the orchestra in the development of culture 

and art allowed the formulation of the theory of the evolutionary cooperation of the 

instrumental concerto and the orchestra: the evolution of the instrumental concerto 

stands together with the formation and development of the orchestra, and the both 

processes are powerful permanent catalysts for mutual transformations. 

Keywords: concerto, concerto grosso, concerto ripieno, instrumental concerto 

evolution, transformations of the orchestra, genre classification, mutual influence of 

the concerto and the orchestra, baroque instrumental genres, classical instrumental 

genres. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Понад три століття інструментальний 

концерт зберігає статус одного з провідних жанрів у європейському 

музичному мистецтві, незважаючи на стрімку модернізацію укладу життя і 

пов’язані з цим соціокультурні зміни. З’явившись в останній чверті XVII ст., 

він віддзеркалив зростаючі потреби суспільства у комунікації. Важливою 

причиною виникнення жанру концерту та його незмінної популярності, як у 

XVII, так і на початку ХХІ ст., став запит на яскраву творчу особистість — 

соліста — у його взаємодії з оркестром. Пошуки ідеальної моделі для 

художньо переконливого втілення дуалізму змагання і партнерства, 

можливість продемонструвати талант, артистизм і технічну вправність у 

суперництві з оркестром — усе сприяло посиленню зацікавленості концертом 

композиторами, виконавцями і публікою. 

Перманентні варіювання складу учасників дійства, трансформація 

значущості кожного з них і суттєві модифікації концептуальних засад жанру 

актуалізують наукове осмислення вказаних процесів, визначення чинників 

впливу і перегляд жанрово-стильових констант. Нагальними є питання 

етимології та інтерпретації терміна concerto, який, на відміну від більшості 

жанрових визначень, дотепер викликає гострі дискусії серед дослідників через 

його використання у несхожих за виконавським складом, часом створення і 

концептуальними засадами творах (від Concerti Дж. Ґабрієлі, Ґ. Шютца, 

Дж. Тореллі — до Д. Кейджа, М. Скорика, Д. Лігеті). Це пояснює появу 

впродовж останніх десятиліть значної кількості праць, присвячених 

концертам окремих композиторів та їх контекстуалізації в певних історичних 

і культурних умовах, виявленню особливостей їх виконання, інтерпретації 

партії соліста, сутності концерту загалом тощо. Така зацікавленість концертом 

є наслідком тенденції до урізноманітнення форм утілення концертності в 

музиці, посилення комунікативної складової завдяки різнорівневій взаємодії 
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між солістом, оркестром, окремими виконавцями з його складу, диригентом і 

публікою. 

Упродовж останніх 50–70-ти років можна спостерігати зростання 

популярності концерту, особливо очевидне у порівнянні, наприклад, із 

симфонією. Лише кілька прикладів: Е. Денісов (3 симфонії, 2 камерні 

симфонії та 20 концертів і концертних творів для інструмента соло з 

оркестром, включно з однією symphonie concertante); А. Ешпай (9 симфоній і 

майже 20 концертів), Д. Лігеті (немає симфоній і 5 концертів); 

В. Лютославський (4 симфонії і 8 концертів чи концертних творів); 

К. Пендерецький (8 симфоній, 3 симфонієти і понад 15 концертів та 

концертних творів); М. Скорик (немає симфоній і 15 концертів чи концертних 

творів); А. Шнітке (10 симфоній і понад 20 концертів). Цей перелік, попри 

нечасті винятки, можна продовжити, проте тенденція не залишає сумнівів: 

саме жанр концерту для сучасних композиторів залишається провідним для 

втілення художніх задумів у сфері симфонічної і переважно непрограмної 

музики, а також одним з головних майданчиків для творчих експериментів. 

Першою причиною такого вибору слід назвати практичні міркування. 

Іманентною рисою жанру симфонії — головного «конкурента» концерту — є 

масштабність: Дев’ята симфонія Л. Бетховена, Восьма симфонія Г. Малера, 

Одинадцята симфонія Д. Шостаковича чи Турангаліла-симфонія О. Мессіана, 

як і багато інших, звучать понад годину. Це можна вважати умовною нормою: 

більшість симфоній, написаних у ХІХ–ХХ ст., якщо й не мають такої 

тривалості, практично завжди кількачастинні і масштабні1. Навіть найбільші 

концерти (Другий фортепіанний концерт Й. Брамса чи Перший скрипковий 

концерт Д. Шостаковича) є коротшими 2 . Вочевидь, час звучання 

симфонічного твору корелює з обсягом фінансових і людських ресурсів, 

потрібних для його публічної презентації, тож враховується композиторами. 

 
1 Звісно, пам’ятаємо про жанр камерної симфонії, до якої з 1900-х років (А. Шенберг) регулярно 

звертаються композитори ХХ і ХХІ ст.  
2 Винятком, мабуть, є лише Концерт для фортепіано з оркестром і чоловічим хором ор. 39 Ф. Бузоні, 

який вважається найдовшим в історії музики твором у цьому жанрі. 
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Другою причиною вивищення концерту у ХХ ст. слід назвати більш 

видовищне його виконання (порівняно з симфонією, увертюрою чи 

симфонічною поемою) у контексті посилення комунікативної складової 

завдяки різнорівневій взаємодії між солістом, оркестром, окремими 

виконавцями з його складу, диригентом і публікою. У XVIII і особливо у 

ХІХ ст. чимало уславлених віртуозів (насамперед піаністи та скрипалі) 

вражали слухачів упродовж сольних виступах й у «змаганнях» з оркестром у 

«віртуозному концерті». У ХХ ст. видовищність концерту відчутно 

посилюється завдяки новим варіантам взаємодії усіх виконавців і публіки, 

внаслідок чого кожен учасник може трансформуватись на драматичного 

актора. Це відчутно інтенсифікує ігрове начало — квінтесенцію жанру 

концерту — і академічний захід, фактично, перетворюється на перформанс: 

оркестранти вигукують різні звуки, рухаються сценою і встають зі своїх місць, 

диригент спускається у глядацьку залу, міняється місцями із солістом чи 

загалом його заміщує, соліст вдягається не у вечірню сукню чи фрак, а у 

стилізоване яскраве вбрання і використовує замість сурдини капелюх з фетру. 

У такий спосіб академічний концерт перетворюється на інструментальний 

театр — типове явище другої половини ХХ ст., започатковане 

експериментами Маурісіо Кагеля на початку 1960-х років, «породжене 

еволюцією музичного мислення у ХХ століття» [85, с. 36; 84], тож процес 

комунікації, втілений у концертах Ларі Ліпкіса, Івана Карабиця, Родіона 

Щедрина, Яна Сандстрьома та ін., набуває нових форм. 

Третьою причиною незмінної популярності концерту є особлива 

схильність до модифікацій залежно від історичних умов: безупинне 

розширення палітри інструментів для соло; трансформації складу оркестру; 

зміни функцій соліста й оркестру; урізноманітнення видів концертів тощо. Так, 

до скрипки, беззаперечне домінування якої лише зрідка переривалось у 

концертах на початку XVIIІ ст., до середини XVIII ст. приєднується клавесин: 

ці два інструменти залишаються пріоритетними, проте коло солістів швидко 

розширюється завдяки флейті і фаготу (концерти А. Вівальді). Попри відчутне 
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переважання скрипки і фортепіано й у другій половині XVIII–ХІХ ст., у 

концертах (окрім згаданих вище інструментів) регулярно солюють кларнети, 

валторни, труби, контрабаси та ін. У концертах ХХ ст. композитори вдаються 

до будь-яких інструментальних комбінацій (гобой, арфа і ударні та струнний 

оркестр у В. Лютославського; віолончель, литаври і струнний оркестр у 

Р. Щедрина), долучаючи басетгорни (А. Ешпай), марімбу (Т. Свобода), 

литаври (М. Каґель) чи баян (Є. Подгайц). Монотемброві струнні музичні 

колективи кінця XVII ст. у концертах А. Кореллі чи Дж. Тореллі за лічені 

десятиліття трансформуються на політемброві струнно-духові (Ґ. Муффат, 

Й. С. Бах); з часом до них приєднаються ударні і прикрашаючі інструменти 

(фортепіано, челеста) у процесі розвитку оркестру. Співіснування різних видів 

інструментальних концертів до першої половини XVIII ст. (concerto grosso, 

concerto ripieno, сольний концерт), домінування сольного концерту з другої 

половини XVIII ст., урізноманітнення форм втілення концертності (concertino, 

konzertstück, п’єси для солюючого інструмента з оркестром), реінкарнація 

старовинних видів концертів у ХХ ст., трансформації функціональних 

співвідношень у парі соліст — оркестр наочно демонструють гнучкість жанру. 

Четвертою причиною зацікавлення концертом є тенденція до синтезу 

академічного і неакадемічного мистецтв (джаз і класика, рок-співак і 

симфонічний оркестр та ін.), внаслідок чого оркестрова музика проникає у 

нові сфери побутування. Це популяризує її та посилює попит на професійних 

музикантів не лише в країнах Європи і Північної Америки, а й і Південній 

Америці та Азії. У такий спосіб посилюється конкуренція між солістами, адже 

для того, щоб пробитися до когорти світових «топів», активно гастролювати, 

виступаючи з найкращими оркестрами у найвідоміших залах, отримувати 

пропозиції щодо сольних концертів як запрошеного гостя на престижних 

музичних фестивалях, входити до складу журі відомих конкурсів та ін. 

недостатньо бути гарним професіоналом. Потрібно стати «над-виконавцем», 

який презентує публіці широкий спектр творів, написаних у різні часі. Усе 

«актуалізує проблему концертного продукту, затребуваного глядачем-
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слухачем» [43, с. 28]: саме жанр концерту стає ідеальною можливістю 

представити свій талант, продемонструвати артистизм і технічні можливості 

на тлі сотні оркестрантів і диригента на найуславленіших сценах світу. 

Перманентна затребуваність концерту є визначальною для неослабного 

зацікавлення дослідників у спробах виявити саму його сутність. А. Вейнус 

вважає лише мовним курйозом той факт, «що скрипковий концерт Бетховена, 

кончерто ґроссо Генделя, мотет Віадани, мадригал Монтеверді та кантата 

Баха — усі були визначені композиторами як концерти» [511, c. 1]. 

Дослідження концерту, започатковане музичними теоретиками кінця XVI 

(Ерколе Боттріґарі [173]) — початку XVIІ ст. (Міхаель Преторіус [409]), 

тривало і надалі: на початку XVIII ст. своє розуміння терміна concerto 

пропонує Йоганн Маттезон [362, c. 267–268]; у середині XVIII ст. засади 

інструментального концерту характеризує один із найбільш активних 

«концертних» композиторів в історії музики Йоганн Кванц [414]; наприкінці 

XVIII ст. видано книги Бернара Ласепеда, який проводить паралелі між 

вокальними жанрами і концертом [334]; на межі XVIIІ–XІХ ст. з’являються 

праці Генріха Крістофера Коха з аналізом відмінностей між жанрами 

інструментальної музики, насамперед, сонатою і концертом [324]. 

Концептуальні засади концерту висвітлюють композитори і музикознавці 

ХІХ — початку ХХІ ст. (есе Роберта Шумана в першій половині ХІХ ст. [145]; 

Дональда Франсіса Товея на межі ХІХ–ХХ ст. [503] чи Саймона Кіфа на 

початку ХХІ століття [307; 308; 309; 310; 311]). Слід, безумовно, згадати 

монографічні праці Бориса Асаф’єва щодо розуміння принципу концертності 

загалом [9], Михайла Тараканова, який зіставляє концерт і симфонію у другій 

половині ХХ ст. [134; 135], Артура Хатчінгса — автора одного з найбільш 

ґрунтовних досліджень барокового [297] чи Стівена Ліндемана — 

романтичного концерту [349].  

Інструментальний концерт контекстуалізовано до певного історичного і 

соціального середовища в історико-культурно-музичних дослідженнях 

Ґрегорі Барнетта [163; 164], Михайла Друскіна [41], Майкла Маріссена [360], 
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Еліонори Канпарі [198], висвітлено ймовірні витоки концертності (статті 

Роберта Холла [270, c. 188–191], Девіда Бойдена [177, c. 220–232]), розглянуто 

особливості інтерпретації партії соліста та його взаємодії з оркестром 

(Олександр Анісімов [3], Джонатан Гудман [263], Кері Кемпбелл [199; 200]). 

Охоплено загальну історію концертів (Абрахам Вейнус [511], Майкл Роудер 

[434]), визначено чинники трансформації жанру (Олена Антонова [5], Ентоні 

Хопкінс [290]), виявлено важливий вплив оперного мистецтва на становлення 

інструментального концерту (Джон Вінценбург [531], Сергій Бородавкін [18; 

19; 20]). 

Однак дотепер, попри широкий спектр досліджень концерту, не 

акцентовано увагу на нерозривності зв’язків між концертом — жанром, у 

якому консеквентно втілювалась ідея незалежного від сценічної дії 

композиторського задуму, та оркестром — музичною інституцією, яка 

уможливила реалізацію концерту на практиці. Значення оркестру для появи 

інструментального концерту і наступних його модифікацій, особливості 

оркестрування концертів, формотворча, семантична і виражальна функції 

оркестру в концерті досі залишаються на маргінесі музикознавчих розвідок, 

незважаючи на його детермінуючу роль у цих процесах. Не з’ясовано й 

важливість інструментального концерту для становлення самостійного 

оркестру, не підпорядкованого церковним канонам або сценічній дії. До 

наукового обігу не уведено значну кількість творів італійських, німецьких, 

англійських та французьких композиторів, що залишили помітний слід в 

історії цього жанру. 

Нехтування «чинника концерту» в еволюції західноєвропейського 

оркестру особливо помітне в порівнянні з висвітленням значення опери для 

становлення оркестру (Ґеорґій Благодатов [16], Сергій Бородавкін [20, c. 4–6], 

Крістіан Губо [264, c.28–30; 37–39], Еміль Долан [228], Валентина Конен [61], 

Леопольд Сілке [466] та ін.). У працях з історії концерту загалом (Абрахам 

Вейнус [511], Майкл Роудер [434]), Ентоні Хопкінс [290], Джозеф Керман 

[318] чи її окремих етапів (Артур Хатчінгс [297], Річард Маундер [364], 
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Джешуа Хіршберг і Саймон Маквей [283; 371], Михайло Тараканов [135] та 

ін.) аналіз оркестрування здійснюється спорадично. Відсутність саме цілісних 

досліджень взаємовпливу розвитку концерту і трансформацій оркестру, у яких 

кореляції між цими двома процесами були б розглянуті як послідовні протягом 

історично тривалого періоду, актуалізує нагальну потребу у висвітленні 

еволюції концерту крізь призму трансформацій західноєвропейської 

оркестрової музики. 

Визнавши середину XVII ст. за найвірогідніший час виникнення 

оркестру, а останню чверть XVII ст. — інструментального концерту3, можна 

стверджувати, що еволюція інструментального концерту відбувалась у 

безпосередній взаємодії зі становленням і розвитком оркестру: обидва процеси 

постійно корелювали між собою і стали потужними перманентними 

каталізаторами трансформацій один одного. 

Такий підхід актуалізує розгляд еволюції інструментального концерту і 

оркестру як взаємопов’язаних процесів, що має сприяти ефективному 

заповненню лакун у їх дослідженні. 

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

Дисертація виконана на кафедрі історії музики і відповідає темі № 9 

«Історіографія та джерелознавство в інтелектуальному просторі музичної 

культури» перспективного тематичного плану науково-дослідної діяльності 

Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка на 2020–

2025 рр. Тему затверджено Вченою радою Львівської національної музичної 

академії імені М. В. Лисенка (протокол № 8 від 13.11.2020 р.). 

Мета дослідження — з’ясувати ґенезу, виявити основні етапи 

становлення, оприявнити іманентні ознаки видів західноєвропейського 

інструментального концерту XVII–XVIII ст. і визначити роль оркестру у цих 

процесах. 

 
3  Різниця у часі виникнення оркестру, залежно від підходів дослідників, сягає тисячеліть – від 

Древньої Греції фдо другої половини XVIII ст. Водночас щодо дати формування інструментального концерту 

(у межах одного-двох десятиліть) мистецтвознавці одностайні. 
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Меті підпорядковані основні завдання дисертації: 

— висвітлити основні варіанти інтерпретації терміна concerto та 

розкрити етимологію цього слова; 

— обґрунтувати час виникнення оркестру; 

— з’ясувати роль концертного начала для становлення самостійного 

оркестру; 

— виявити періоди найінтенсивнішої взаємодії концерту та оркестру як 

визначальні для їх подальшої співдії; 

— окреслити іманентні ознаки жанру інструментального концерту; 

— уточнити час формування першого різновиду інструментального 

концерту (concerto grosso) і визначити роль оркестру в цьому процесі; 

— класифікувати різновиди концертів; 

— виявити характерні риси барокового і класицистичного концертів і 

означити роль оркестру у їх формуванні; 

— простежити, як концептуальні засади концерту пов’язані з певною 

стильовою епохою; 

— розкрити роль точних і неточних дублювань у процесі становлення 

концерту і оркестру; 

— охарактеризувати модифікації функцій оркестру в жанрі концерту; 

— з’ясувати вплив вибору соліста на склад концертного оркестру; 

— запропонувати теорію кореляції еволюційної співдії 

інструментального концерту й оркестру протягом XVII–XVIII ст.; 

— простежити етапи взаємодії трансформацій оркестру та еволюції 

концерту, утілені в основних моделях інструментального концерту XVII–

XVIII ст. 

Об’єкт дослідження: інструментальний концерт у західноєвропейській 

музиці XVII–XVIII століть. 

Предмет дослідження: еволюція інструментального концерту XVII–

XVIII століть у його взаємодії з процесами становлення і трансформацій 

оркестру. 
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Хронологічні межі дослідження. У дисертації охоплено жанр концерту 

епох Бароко і Класицизму. Нижня межа дослідження (друга половина XVI ст.) 

визначена початком побутування терміна concerto в музичному мистецтві. 

Верхньою межею є останні десятиліття XVIII ст., коли жанр 

інструментального концерту і оркестр набули форм і ознак, притаманних 

наступним двом століттям. 

Матеріал дослідження — інструментальні концерти і концертні твори 

західноєвропейських композиторів XVІI–XVIII ст. 

Методологія і методи дослідження. Робота ґрунтується на засадах 

сучасної мистецтвознавчої методології, зокрема поєднанні культурологічного, 

історіографічного та джерелознавчого підходів. Для розгляду еволюції жанру 

концерту у вимірі трансформацій оркестру застосовано такі наукові методи: 

— музикознавчо-історичний, щоб виявити історичні закономірності 

розвитку жанру інструментального концерту; 

— наративно-інтерпретативний, щоб проаналізувати використання 

особливих чи типових рис оркестрування (контенто-орієнтований підхід), 

специфіку звуку, тембрового забарвлення, запису у партитурі 

(перформативний) та причинно-наслідкові зв’язки еволюції жанру концерту і 

розвитку оркестру (каузальний); 

— структурно-функціональний — щоб висвітлити функції солістів і 

оркестру у концертах як структурно-розчленованій цілісності, у якій кожен 

елемент має відповідне функціональне навантаження; 

— джерелознавчий — для пошуку, виявлення, опрацювання і 

верифікації джерел (рукописів концертів і теоретичних праць, їм присвячених), 

з’ясування їх автентичності, зокрема завдяки особливостям оркестрування, 

критичному аналізу та імплементації в існуючу систему універсалій;  

— текстологічний — щоб комплексно проаналізувати партитури 

концертів і концертних композицій та виявити зміни в оркеструванні 

концертів XVII–XVIII ст.; 
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— феноменологічний — для розгляду первинного варіанта 

функціонування принципу концертності й форм об’єднань виконавців на 

різних інструментах та визначення їх подальших трансформацій відповідно до 

змін культурного і суспільного середовища; 

— хронологічний — з метою періодизації сумісного розвитку концерту й 

оркестру; 

— семіологічний — щоб з’ясувати семантику тембру в інструментальних 

концертах; 

— метод музичної компаративістики — для виявлення індивідуальних 

особливостей оркестрування концертів, зіставлення специфіки процесів 

зародження, розвитку і сучасного стану оркестру в інструментальному 

концерті в різних країнах; 

— метод синтезуючий, що дає змогу контекстуалізувати еволюцію 

жанру інструментального концерту і розвиток оркестру щодо історичних, 

соціокультурних подій і виявити взаємодію та взаємозумовленість процесів; 

— стильовий аналіз — щоб виявити зміни техніки оркестрування 

концертів у XVII–XVIII ст.; 

— документальні дослідження з метою зосередити увагу на практичних 

результатах, зокрема: процесі репетицій, розумінні оркестру композиторами; 

— міждисциплінарний підхід, який уможливлює розгляд мистецтва, 

культурного середовища та оркестрування як взаємозалежних суб’єктів 

мистецького континууму. 

Теоретичним підґрунтям дослідження є наукові праці з таких питань: 

— історії концерту загалом (А. Вейнус, Ф. Ґіглінг, П.-Л. Женґене, 

Дж. Керман, М. Роудер, Д. Товей, Н.-М. Фрамері); історії барокового 

концерту (Н. Андерсон, Е. Боттрігарі, М. Букофцер, Е. Вінтерніц, О. Джандер, 

Х. Енгель, Д. Єрслі, Н. Зейфас, С. Зон, Й. Кванц, І. Маркелова, Р. Маундер, 

К. Ноговіцина, А. Хатчінгс, Й. Хиршберг і С. Маквей, М. Телбот); історії 

класицистичного концерту (Т. Катлер, С. Кіф, Р. Лейтон, Д. Меттью, Д. Свейн, 
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Р. Сімпсон); історії концерту ХІХ–ХХ ст. (І. Кузнецов, С. Ліндеман, 

М. Тараканов, Л. Тодд, Г. Траскотт, А. Хопкінс, Ю. Хохлов, Д. Шнайдер); 

— жанрових рис і питань класифікації концертів (О. Антонова, Б. Брук, 

П. Вілк, О. Зароднюк, М. Зварич, О. Самойленко, Ф. Сітдікова); 

— взаємодії між солістом і оркестром (О. Анісімова, С. Артем’єв, 

Б. Гнілов, І. Гребньова, В. Дарда, К. Кемпбелл, О. Подколзіна, П. Подмазова, 

Д. Фріман); 

— етимології терміна concerto і трансформації змістового наповнення 

терміна (Б. Асаф’єв, Д. Бойден, А. Кіз, Г. Кох, С. Кросс, Р. Холл); 

— історії оркестру та оркестрування загалом (М. Агафонніков, 

І. Барсова, Г. Благодатов, П. Беккер, К. Губо, Л. Гуревич, Ж.-Ж. Веллі, Н. Дель 

Мар, Т. Картер і Е. Леві, А. Лув’є і П. Кастане, Й. Маттсон, Ю. Фортунатов, 

Д. Шпіцер і Н. Заслав); 

— висвітлення окремих періодів в історії оркестру (С. Бородавкін, 

М. Беккерман, А. Веприк, А. Демидова, А. Жирар, Д. Житомирський, А. Карс, 

С. Коробецька, Е. Прейсман, К. Рубінофф, Ю. Семенов, Б. Стауффер, 

А. Хоутченс); 

— інструментознавства (С. Адлер, В. Апатський, Г. Берліоз, Л. Дунаєв, 

М. Зряковський, А. Карпяк, Д. Клебанов, В. Пістон, Д. Рогаль-Левицький, 

С. Форсайт); 

— історії музичних інструментів (А. Агаццарі, В. Апатський, 

К. Бантінг, В. Березін, Р. Брагард, А. Бейнс, Дж. Блейдз, Е. Денисов, 

Г. Дмитрієв, К. Захт, І. Зінків, В. Качмарчик, С. Клаттон, С. Крюкенберг, 

Е. Келер, К. Монк, С. Проскурін, В. Посвалюк, Р. Рассел, Е. Тарр, Т. Херберт, 

Т. Хіберт, Дж. Холланд, А. Хорн, Ю. Шелудякова); 

— історії західноєвропейської музики (Д. Арнольд, Д. Граут, Д. Колбін, 

Т. Ліванова, К. Паліска, М. Преторіус, Р. Ровен, Дж. Саді, Р. Стовел, 

Е. Таунтон, І. Ямпольский); 
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— теорії жанру і стилю в музиці (Б. Асаф’єв, Х. Ванг, Л. Кирилліна, 

Л. Кияновська, М. Михайлов, Є. Назайкінський, Л. Ратнер, Ч. Розен, 

П. Рейнхард, А. Сохор, Б. Сюта, С. Шип); 

— музичної форми (Н. Горюхіна, Ю. Ніколаєвська, І. Пясковський, 

М. Ріхтер, Ю. Холопов, В. Холопова, Е. Шнідер); 

— аналізу концертів і творів концертного типу окремих композиторів 

(Е. Бадура-Скода, М. Бойд, Ч. Вайт, М. Гек, К. Ґейрінгер, К. Ґердлстоун, 

Е. Долан, Н. Карелл, В. Кіндеман, Р. Легран, Р. Лендон, М. Маріссен, М. Оссі, 

Р. Петцолд, М. Пеншерль, Л. Плантінга, В. Рабей, Р. Раш, Р. Ронкалья, 

Ю. Хелм, В. Хорбал, Д. Шуленберг); 

— психології музиканта-соліста і музиканта-оркестранта (П. Адно, 

К. Ґіллінсон і Дж. Воган, К. Мерлен), артистизму виконавця-

інструменталіста (І. Єргієв, Х. Фінчум-Санг), психології, соціології та 

естетики музики (Р. Вівер, Х. Ґаунт і М. Добсон, Е. Дарбелей, Т. ДеНора, 

В. Наллін, Б. Ласепед, О. Самойленко, Б. Хослер, К. Шубарт); 

— загальної та політичної історії, історії культури окремих країн, 

розвідки з окремих питань музичної культури (Т. Баркер, Ч. Берні, Ф. Вудфайн, 

В. Дон, Д. Комлос, М. Копиця, Р. Коннор, Дж. Ларсен, Дж. Мелтон, 

Дж. Міллаа, М. Петровський, Х. Скотт, Б. Ферфак, Ю. Хабермас, Р. Харріс-

Ворік, Д. Шонбаум). 

Наукова новизна отриманих результатів пропонованої дисертації 

полягає у тому, що в ній у п е р ш е : 

— ґенезу, становлення і розвиток інструментального концерту 

розглянуто у вимірі трансформацій західноєвропейського оркестру XVІI–

XVIII ст.; 

— кореляцію між трансформаціями концертності (інструментальним 

концертом) й оркестром висвітлено як історично послідовний процес; 

— обґрунтовано безперервність і багаторівневість впливу еволюції 

концерту на розвиток оркестру та вплив модифікацій оркестру на 

концертування й інструментальний концерт; 
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— аргументовано час формування оркестру у другій чверті XVII ст., а 

етапність його наступних змін (кінець XVII ст., середина XVIII ст.) пов’язано 

з модифікаціями концерту; 

— простежено вплив історичних та соціокультурних подій на розуміння 

оркестру і концерту протягом XVІI–XVIII ст.; 

— здійснено класифікацію концертів із позиції взаємин між солістом 

(солістами) і оркестром; 

— виявлено особливості оркестрування концертів Й. Альбрехтсбергера, 

Ф. Е. Баха, Й. К. Баха, Ф. Бонпорті, Дж. Валентіні, Ж. Леклера, Л. Лебренна, 

А. і Б. Марчелло, Н. Піччіні, Г. Рейттера, А. Фільца та ін. 

— уведено в науковий обіг понад 300 праць зарубіжних дослідників; 

— уведено в науковий обіг інструментальні концерти В. Бойса, 

Б. Галуппі, Дж. Джентілі, Ф. Дуранте, А. Лоллі, Р. Маджа, Ґ. Монна, 

Д. Стенлі, Й. Хайнікена та ін. 

У т о ч н е н о : 

— іманентні ознаки видів інструментального концерту XVII–XVIII ст.; 

— кореляцію між термінологічним визначенням концерту і часом його 

створення; 

— етапи становлення концертності протягом XVI–XVII ст., підходи до 

трактування терміна concerto і версії щодо його етимології. 

Н а б у л и  п о д а л ь ш о г о  р о з в и т к у  п о л о ж е н н я  п р о : 

— розуміння ролі оркестру як засобу музичної виразності в 

інструментальному концерті; 

— поняттєвий апарат, пов’язаний із концертністю, концертуванням, 

концертом; 

— методологічні підходи до аналізу інструментальних концертів. 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

завдяки комплексному дослідженню доведено кореляцію еволюційних 

процесів інструментального концерту й оркестру протягом XVII–XVIII ст. і 
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створено наукову базу для подальшого розгляду цієї взаємодії в музиці ХІХ–

ХХІ ст. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їх 

використання в закладах вищої і передвищої музичної освіти в навчальних 

курсах з історії світової музики та історії оркестрових стилів, музичної 

інтерпретації, аналізу музичних творів, музичної культурології, у спеціальних 

курсах із фаху для музикознавців, виконавців, диригентів, композиторів, 

ансамблевого й оркестрового класів. Результати дослідження можуть 

використовуватись у музично-виконавській та композиторській практиці. 

Апробація результатів дослідження відбувалася на засіданнях 

кафедри історії світової музики ЛНМА імені М. В. Лисенка та на міжнародних 

конгресах, форумах, симпозіумах і конференціях у Великій Британії, Ірландії, 

Іспанії, Італії, Литві, Норвегії та Україні. Серед них найважливіші: 

BrumMAC 2021, Society for Music Analysis (University of Birmingham, 

Велика Британія — 28–30.07.2021); SMI & ICTM Ireland Plenary Conference 

2021 (University of Dublin, Ірландія — 27–30.05.2021); «Діалог культур у 

полікультурному просторі сучасності» (Київ, Україна — 27.05.2021); 

«Україна і світ: вектори музичної комунікації» (Львів, Україна — 22–

23.01.2021); «Ювілейні та пам’ятні дати 2020» (Київ, Україна — 27–

28.11.2020); «Україна. Європа. Світ» (Київ, Україна — 5–7.11.2020); SMI 

Plenary Conference 2020 (University of Dublin, Ірландія — 29–31.10.2020); 

«Principles of Music Composing: Orchestra in Contemporary Contexts» 

(Lithuanian Academy of Music and Theatre, Литва — 20–22.11.2019); «Ювілейні 

та пам’ятні дати 2019» (Київ, Україна — 16–17.11.2019); «Україна. Європа. 

Світ» (Київ, Україна — 7–8.11.2019); SMI Conference 2019 (Maynooth 

University, Ірландія — 28–30.06.2019); «Ювілейні та пам’ятні дати 2018» 

(Київ, Україна — 24–25.11.2018); CityMAC 2018, Society for Music Analysis 

(City University of London, Велика Британія — 5–7.07.2018); 1st Academic 

conference on music and performance, Associazione Europea di Musica e 

Comunicazione (Montecassiano, Італія — 23–24.06.2018); SMI Annual Plenary 
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Conference 2018 (CIT Cork School of Music, Ірландія — 15–17.06.2018); 

Symphonism in Nineteenth-Century Europe (Unsversidad de Oviedo, 

Іспанія — 10–12.05.2018); Music as Art, Artefact, and Fact, International Music 

Society Annual Conference (University of Stavanger, Норвегія — 1–6.07.2016). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладено у 

монографії «Оркестр у музичному просторі Європи XVII–ХХІ століть. 

Витоки. Трансформації. Концепції» і тридцяти наукових одноосібних 

публікаціях (з них п’ять статей у наукових періодичних виданнях різних країн, 

які індексуються WoS і Scopus; одна стаття у колективній монографії 

«Symphonism in Nineteenth-CenturyEurope» серії Speculum Musicae (категорія 

«C» за класифікацією SENSE, Бельгія); одна стаття у фаховому закордонному 

журналі (Литва); 16 статей у наукових фахових виданнях України, які внесені 

до категорії «Б» «Переліку наукових фахових видань України» в галузі 

мистецтвознавства та індексуються в міжнародних науково-метричних базах 

даних; сім публікацій апробаційного характеру в наукових збірках України та 

за кордоном. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і шести додатків. У списку 

використаних джерел — 547 позицій, 401 з яких — іншомовні 

(338 англійською, 30 французькою, 21 німецькою і 12 італійською мовами). У 

додатках — 135 нотних прикладів, розгляд жанру symphoniа concertante, 

висвітлення взаємовпливу симфонії та концерту, аналіз дотичних до жанру 

концерту творів різних жанрів композиторів XVII–XVIII ст., схема 

класифікації концертів. Обсяг дисертації 625 сторінок, з них основного 

тексту — 394. 

Сформульовані у пропонованому дослідженні положення виносяться на 

захист уперше. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСНОВНІ ТЕОРІЇ КОНЦЕРТНОСТІ XVII — ПОЧАТКУ 

ХХІ СТОЛІТЬ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС 

«Ніщо в людському житті та історії не є більш 

вражаючим або більш давнім і всеосяжним досвідом, 

ніж протиставлення індивідуума і натовпу». 

Дональд Френсіс Товей 

1.1 Концерт: варіанти інтерпретації 

Найрізноманітніші аспекти прояву концертності розглядаються 

дослідниками, починаючи з XVI ст. і дотепер. Попри сфокусованість уваги у 

цій роботі на кореляції еволюції оркестру і концерту протягом XVII–XVIII ст., 

звернення до текстових і нотних джерел XVI і ХІХ–ХХІ ст. є постійними і 

необхідними: неможливо не простежити трансформації зазначеної взаємодії 

як у ретроспективі, так і перспективі. Для огляду публікацій доречним 

бачиться поєднати хронологічний підхід із розподілом матеріалів на групи 

залежно від кола питань, які ставляться. До першої включено ті, в яких 

розглянуто зміст концертності й концептуальні засади інструментального 

концерту. Друга група — це праці щодо етимології терміна concerto; третя — 

індивідуальні композиторські трактування концерту; четверта — дослідження, 

у яких жанр інструментального концерту висвітлено у вимірі виконавства, 

п’ята — розвідки, присвячені оркестру і його функціям у жанрі концерту. 

Розпочати виклад слушно з висвітлення найбільш поширених варіантів 

інтерпретації концерту. 

Концерт — це дискусія. Таке трактування концертності започаткував, 

мабуть, М. Преторіус, який у 1619 році визначив концерт як «диспут, у якому 

зібрано різні партії інструментів з метою гри в концерті» [341, c. 25]. 

М. Преторіус наводить кілька термінів як синоніми: Concetto або Concerto4 

[409, p. 4] — це італійські назви CANTIO («пісня <…> зазвичай, проте не без 

 
4 Тут і надалі великі та малі літери в термінах М. Преторіуса використано, як в оригінальному тексті. 
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варіантів, релігійного змісту». [341, c. 405]), CONCENuS («спів разом, 

ансамбль» [341, c. 406]), Symphonia [341, c. 416]. Останній термін також 

видозмінюється в кожній мові й означає: «SINFONIA (італ.), SYMPHONIE 

(нім.), SYMPHONIA (лат.). (1). Те, що звучить разом <…>. (2) Узгодженість. 

(3) Інструментальна п’єса для ансамблю» [341, c. 25]. М. Преторіус стверджує, 

що термін concerto можна застосовувати «для позначення будь-якої 

конфігурацій [виконавців] з багатьох партій» [341, c. 25]. Він вважає, що 

сутність концерту виявляється в чергуванні моментів спільного звучання й 

перегукування двох хорів — високого й низького [341, c. 28]. 

Ця вказівка на хори не випадкова: сучасні музикознавці також звертають 

увагу на різнорівневе розташування співаків у базиліках при виконанні 

композицій XVI ст. як основну умову для втілення принципу концертності. 

Зокрема І. Барсова, досліджуючи простір як архітектонічну категорію в музиці 

XVII ст., підкреслює, що завдяки особливій геометрії внутрішнього простору 

венеціанського собору Сан Марко на початку XVII ст. «чим вища капела за 

теситурою, тим вище її розміщено в реальному архітектурному просторі» [12, 

c. 272]. Очевидно, таким було уявлення тогочасних митців про утворення 

контрастування: розміщення у просторі посилювалось щільністю викладу, 

відмінністю між інструментами і співаками, опорою на неоднакові лади тощо. 

Щоправда, М. Телбот дотримується протилежної думки: «Безсумнівно, 

більшість музики, виконаної для in due cori, написана, скоріш за все, для 

неподільного ансамблю» [485, c. 8]. 

Мабуть, контрастування загалом (і просторове зокрема) слід вважати 

лише одним із способів розгортання музичного матеріалу у творах на межі 

XVI–XVII ст., а міркування М. Преторіуса потрібно сприймати у контексті 

опанування нових можливостей розвитку музичного матеріалу і 

трансформацію усталених жанрів на початку XVII ст. Свідченням є, зокрема 

твори Л. да Віадани і К. Монтеверді, у назві яких використано слово concerto. 

До певної міри близьким до запропонованого бачення М. Преторіуса 

стає трактування concerto Й. Маттезоном. У «Щойно відкритому оркестрі» 
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(1710) він дав два його визначення: у широкому смислі — як різновид 

музичного зібрання і collegia musica, коли між учасниками триває дискусія; у 

вузькому — як камерну музику для голосів та інструментів водночас [484, 

c. 107]. Перший варіант можна сприймати як натяк на прояв суперництва 

(латинське коріння concerto), другий — як спільну гру і взаємодію5. 

Концерт як поєднання злагодженості і конфлікту — це найпоширеніше 

трактування. Дж. Керман слушно наголошує, що «концерт спричиняє дуалізм, 

проте дуалізм не завжди означає контраст» [318, c. 19]. Збалансованість двох 

начал стає запорукою сталого функціонування й популяризації жанрів сонати 

і sinfonia XVII ст., зокрема у творах 1660–1670-х років для солюючої труби. 

Дуалістичність, «генетично» іманентна жанру інструментального концерту, 

стає рушійною силою у процесі трансформацій жанру впродовж сотень років 

його розвитку, «ніби узагальнює стадіальність закону єдності і боротьби 

протилежностей і постає як процес» [65, с. 43]. Зазначена подвійність і 

фактичне взаємне заперечення змісту «злагодженості» і «боротьби» утворює 

неповторну основу для творчих пошуків композиторів і виконавців. Останні 

можуть посилювати конфліктність чи, навпаки, шукати способи пом’якшити 

прояви боротьби, не торкаючись авторського тексту, а лише вдаючись до 

агогіки. Отже, концерт більшою мірою, ніж симфонія чи соната 

(інтерпретування їх жанрових ознак однорідніше), відкриває перед 

композиторами можливості для експериментування, не вимагаючи 

трансформації жанру. 

Принцип концертності «не у вузькому тільки віртуозному “змагальному” 

сенсі» трактує Б. Асаф’єв [9, c. 306]. Він підкреслює, що «змагальність» 

виявляється не в технічній вправності чи «віртуозному» переважанні одного 

інструмента над іншим, а в експресії діалогу й співіснуванні «ідеї панівної та 

нею ж народженої контрастної ідеї» [9, c. 306]. Отже, дві співіснуючі «ідеї» 

 
5  Узгодженість (італійське змістовне наповнення concertare) може проявлятись і з вельми 

несподіваними екстраполяціями «дискусійного начала» концертності навіть на тональну сферу циклу творів: 

М. Маріссен, наприклад, вбачає певну аналогію між подвійним значенням терміна «концерт» і контрастом 

дієзних і бемольних тональностей в «Бранденбурзьких концертах» Й. С. Баха [360, c. 100]. 
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мають певним чином бути злагодженими і водночас перманентно конкурувати, 

доводячи свою перевагу в один момент і поступаючись в інший, утворюючи 

діалектичну єдність, яка в жанрі концерту виявляється найбільш показово 

(Ж. Л. Масья справедливо наголошує, що концерт «не є війною, тому що 

конфлікт може і повинен перетворитись на конструктивний діалог» [357, 

c. 179]). Контраст посилюють принципово різні внутрішні структури, що 

детермінують неоднакові моделі функціонування, і завдання, визначені 

композитором. З іншого боку, опозиція між індивідуумом і загàлом (тобто між 

солістом і оркестром) точиться в одній площині і в один проміжок часу, тому 

вони приречені співіснувати (в гармонії чи в конфлікті — це не суттєво). 

Найважливішим є факт, що відчути контраст можливо тільки за умови 

протиставлення різних станів. Тому потреба у поєднанні гармонії та 

змагальності у жанрі концерту є безумовною. Утім, постає питання про баланс 

між ними. 

Основу змагальності як квінтесенції концерту становить почергове 

переважання одного чи іншого інструмента, що детермінує співіснування усіх. 

Дві складові, різні за трансформаційним потенціалом і значенням, неоднаково 

реагують на фактори впливу. Така складність і комплексність взаємовідносин 

між виконавцями характеризує концерт як жанр, у якому обов’язкові соліст 

(солісти) і оркестр. Соліст, до певної міри, втілює стабільність, тому що 

практично ніколи не змінюється протягом у концертах з другої половини 

XVIII ст. Оркестр, навпаки, більш пристосований до трансформацій і має 

значний потенціал до видозмін і протягом твору. 

Змагальність в інструментальному концерті втілюється безліччю форм: 

— контрастування одного або кількох солістів з оркестром (який може 

бути різним за розміром і складом); 

— між меншою і більшою групами інструментів в оркестрі; 

— між позаоркестровим і внутрішнім оркестровим солістами. 

Міра протистояння також може істотно відрізнятись: від мінімального 

контрастування до конфлікту. 
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А. Вейнус трактує concerto, як похідне від concertare — поєднувати 

зусилля, узгоджувати дії [511, c. 1–2 ]. Тож він розуміє концерт, насамперед, 

як співдію і співробітництво. Однак такий підхід може сприйматися завузьким 

не лише тому, що його слушно екстраполювати майже винятково на ранній 

етап становлення концерту (перша половина XVIII ст., коли неконфліктність 

переважала), а й через те, що злагода, при всій важливості, є лише однією з рис 

концерту. Другою обов’язковою складовою є змагальне начало, без якого 

зникне власне концертність. Тому доцільніше міркувати про переважання 

злагоди чи очевидність опори на контрастності зіставлень, ніж заперечувати 

існуванні одного чи другого: обидва начала у жанрі концерту співіснують. 

Г. Орлов стверджує, що «змагання й боротьба соліста і оркестру, які 

виступають у всеозброєнні своїх найбагатших засобів виразності, становлять 

основу інструментального концерту» [83, c. 14]. М. Тараканов вважає, що 

«подвійність концертного змагання передбачає органічний зв’язок 

узгодженості і єдиноборства» [134, c. 7]. М. Роудер вказує, що «сильний 

контраст і протиставлення звучності, які досягаються завдяки поділу 

виконавського об’єднання на дві чи більше угруповань» лежать в основі stile 

concertato; розвиваючись з кінця XVI ст., цей принцип набув втілення в новій 

інструментальній музичній формі — концерті [434, c. 17]. Дослідник 

наголошує, що подвійне значення concerto стає викликом для кожного 

композитора [434, c. 13]. К. Гердлстоун вважає, що поєднання оркестру і 

соліста становить найбільшу «проблему концерту», оскільки «баланс двох сил, 

боротьба без тріумфу, співпраця без злиття — це ідеал будь-якого концерту, 

гідного такого визначення» [260, c. 67]. М. Телбот, один з найвідоміших 

дослідників концерту у ХХ ст., погоджується, що основу концерту складає 

поєднання змагання і згоди (відповідно до латинського та італійського 

перекладів того самого дієслова — concertare [487, c. 35]). Тобто йдеться про 

своєрідне «дружнє суперництво», адже насправді узгодженість завжди має 

бути присутня у концерті, які б стосунки не складалися між учасниками 

дійства. C. Кіф справедливо наголошує, що у різні часи у концертах домінує 
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або злагода (XVII–XVIII ст.), або контраст, конфлікт і боротьба (ХІХ–ХХ ст.) 

[311, c. 10–12]. Схожих поглядів дотримується й чимало інших вчених [270, 

c. 189; 319, c. 449; 330, c. 216–217 та ін.]. Такою є і наша позиція щодо 

розуміння сутності концерту: змагальність, конкуренція і навіть конфлікт 

неможливі без співіснування і співдії всіх учасників. Поясненням є потреба у 

контрасті між спокоєм та активністю: усвідомлення «спокою» формується 

завдяки його зіставленню з іншим — «неспокійним» — станом.  

Концерт — це діалог. Б. Ласепед ще у другій половині XVIII ст. писав, 

що вся інструментальна музика (зокрема й жанр концерту) є «нічим іншим, як 

спілкуванням вірних друзів» [334, c. 343]. Він вважав, що інструментальні 

жанри подібні до оперних арій, у яких композитор замінює вокальну партію 

інструментальною. Це стосується сонати, симфонії і особливо слушно щодо 

концерту, який Б. Ласепед розглядає як різновид симфонії, у якій певні 

інструменти переважають, а інші утворюють легкий акомпанемент [334, 

c. 340–341]. 

Інший підхід до розрізнення інструментальних жанрів пропонує відомий 

німецький теоретик Г. К. Кох (початок XIX ст.). Принципово важливою 

відмінністю між сонатою і концертом він вважає емоційну складову і кількість 

виконавців. Сонаті притаманне «вираження почуттів виконавця соло як 

монологу у пристрасних тонах», а концертові — «пристрасний діалог між 

концертним виконавцем і оркестром, який супроводжує» [324, c. 209]. 

Дослідник порівнює цей діалог з античною драмою у давній Греції. Розуміння 

концерту як «діалогу» — «принцип виразного музичного дискурсу для 

інструментів» [276, c. 295] — слід сприймати в контексті дискусії про 

інструментальну музику загалом [309], вплив на слухача інструментальних і 

вокальних жанрів (здатність перших, до речі, піддається сумніву [293, c. 113]), 

відмінності між окремими жанрами інструментальної музики (передусім між 

сонатою та концертом [324, c. 209]) і вивищенню у цьому контексті 

інструментальної музики. Варто вказати також на аналіз витоків 

інструментального мистецтва та його становлення, переформулюючи 
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полемічну фразу Бернара де Фонтенеля «Соната, що ти від мене хочеш?» на 

«Концерт, що ти від мене хочеш?», як пропонує В. Анжер [153]6. 

Концерт — це оркестрова п’єса. Ж.-Ж. Руссо розрізняє два значення 

слова concerto: 

— різновид симфонії, яку виконує лише оркестр; 

— п’єса для певного інструмента, «який грає сам час від часу з простим 

акомпанементом після початку [у викладі] великого оркестру» [441, c. 299]. 

М. Фрамері не погоджується з Ж.-Ж. Руссо і, вказавши на «відсутність чіткості 

дефініції цього слова» у попередній статті (в Енциклопедії спочатку міститься 

стаття «Concerto» Ж.-Ж. Руссо, а після неї стаття «Concerto» М. Фрамері). Він 

наголошує, що концерт аж ніяк не є різновидом симфонії, а «ЗАВЖДИ п’єса, 

написана для певного інструмента, якому акомпанує більш-менш повний 

оркестр» [248, c. 299]. У третій статті «Concerto» (П.-Л. Женґене) розгорнуто 

аналізується історія становлення і розвитку цього жанру, вказується, що 

терміни concertare і concertanti — це поєднання співаків і виконавців на 

інструментах в жанрах мотету і мадригалу, а з XVIІ ст. ці «п’єси з багатьма 

інструментальними партіями почали називати concertos, а сольні [твори] — 

sonates» [258, с. 299]. 

Статті М. Фрамері, Ж.-Ж. Руссо та П.-Л. Женґене примітні в кількох 

аспектах: по-перше, вони свідчать про можливість по-різному тлумачити одне 

музичне явище. Отже, маємо справу зі справжньою науковою дискусією, яка 

точиться паралельно, а не послідовно за часом. По-друге, статті містять два 

принципово важливі тлумачення концертності — як поєднання співаків та 

інструменталістів в жанрах мотетів і мадригалів; як інструментальну п’єсу для 

певного інструмента й оркестрового супроводу. По-третє, в них відбито 

процес народження саме останнього, сучасного розуміння концертності. По-

четверте, визначено «стандарт» концерту для другої половини XVIII ст. — 

оркестровий вступ, після якого оркестр акомпанує солістові. 

 
6 Більш розгорнутий огляд літератури, присвяченій діалогу, див. у примітці 1 у додатку Г. 
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Концерт — це втілення взаємодії між солістом і оркестром. 

В. Кіндеман, загалом погоджуючись із тим, що саме діалог є в основі концерту, 

справедливо вказує на посилення драматичної складової у відносинах між 

фортепіано й оркестром: взаємодія двох сторін приходить на зміну 

споглядальності [320, c. 285]. Така трансформація пов’язана із зростанням ролі 

оркестру у концертах другої половини XVIII ст. і ХІХ ст. К. Ґердлстон 

розглядає функції оркестру в концертах В. А. Моцарта, підкреслюючи 

безперервність трансформації ролі оркестру в цьому музичному жанрі і 

наголошує на діалогах між солістом і оркестром ще в концертах К. Ф. Е. Баха 

[260, c. 56]. Дослідник чітко розрізняє співпрацю і діалог. У першому випадку 

оркестр і соліст співдіють злагоджено; у другому — почергово виходять на 

перший план [260, c. 64]. В. А. Моцарт, без сумніву, торує шлях до жанру 

концерту ХІХ ст. Діалоги в його концертах (наприклад, у фіналі фа мажорного 

К. 459 чи до мажорного концертів К. 415 за участю гобоя і фагота) правомірно 

вважати витоками для концертів Л. Бетховена, Р. Шумана, Е. Гріга, 

П. Чайковського [260, c. 64], в яких напруження зростає у процесі взаємодії 

соліста і оркестру. С. Кіф зазначає, що у ХІХ ст. конфронтація між солістом і 

оркестром переважає над їх узгодженістю [311, c. 10]. Дж. Хеллмесбергер 

переконаний, що Скрипковий концерт Й. Брамса написано «не для, а проти 

соліста». Б. Хуберманн розвиває цю думку: «для скрипки проти оркестру, 

проте скрипка перемагає!» [цит. за: 355, с. 268]. 

Тлумачення концерту як поєднання гри віртуозного виконавця й 

оркестру, що лише акомпанує, знаходимо у працях дослідників кінця XVIIІ — 

початку ХІХ ст.: Д. Ґрегорі, Й. Кірнберґера, Й. Ґ. Шульцера та ін. Два останніх 

автори пропонують в Allgemiene Theorie (1771–1774) трактування концерту як 

жанру, що «не має фіксованого характеру <…>. На найбільш базовому рівні, 

він — лише практична сесія для композиторів і виконавців і цілком не 

детермінована слухова розвага, яка не має на меті нічого» [цит. за: 307, с. 369–

370]. Ключовою є теза про «слухову розвагу». Ймовірно, саме через 
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поширеність такого розуміння сутності інструментального концерту, цей жанр 

не завжди перебував не високому щаблі в художній ієрархії жанрів. 

Таке бачення концерту, мабуть, було домінуючим і на початку ХІХ ст. 

Звідси його крайня форма втілення — віртуозний концерт, у якому функції та 

значення соліста і оркестру максимально несхожі: карколомна техніка і 

блискучий артистизм соліста протиставляється оркестру-«тіні», який, окрім 

початкового tutti, безальтернативно акомпанує солістові. Очевидні музичні 

недоліки такого підходу до концерту піддав нищівній критиці Р. Шуман у 

кількох статтях. Водночас оркестр Р. Шуман в аналітичних розвідках згадує 

вкрай рідко. Виняток становить Скрипковий концерт Ф. Давида. Р. Шуман 

підкреслює «несподівану» увагу композитора до викладу оркестрової партії 

«на противагу безбарвному акомпанементу, властивому композиціям для 

скрипки інших композиторів» [463, c. 140]. У 1839 році Р. Шуман пояснив 

своє розуміння фортепіанного концерту, наголосивши на потребі поєднати 

оркестр і фортепіано, щоб фортепіано не втратило свого багатства, «а оркестр 

<…> вплітав би свої численні характери в загальну тканину більш художньо» 

[462, c. 5]. Зауваження щодо оркестру, переконує в тому, що Р. Шуман має уже 

нове його розуміння в інструментальному концерті. 

Д. Товей, ніби перегукуючись з Р. Шуманом, зазначає, що будь-який 

виконавець-віртуоз, «чия уява палала від неймовірно видовищного ефекту, 

викликаного наявністю повного оркестру як тла, писав концерти, які не 

містили практично нічого, крім цього ефекту» [503, c. 3]. Таких творів 

написано чимало, хоча вони мали небагато спільного з жанром концерту. 

Д. Товей має рацію, хоча й дещо перебільшує: по-перше, він не згадує інших 

відомих концертів, крім творів В. А. Моцарта; по-друге, і серед інших 

музичних жанрів шедеврів також набагато менше за загальну кількість 

написаних творів. Д. Товей також вказує, що «персоніфікований тон» — 

найбільш виразна ознака концертного стилю [503, c. 11]. У такий спосіб — 

щоправда, без наголосу на особливій важливості цієї думки — виділено одну 
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з найважливіших характеристик жанру концерту. Значення вказаної ознаки 

таке важливе, що вимагає зупинитися й розвинути думку Д. Товея. 

Одне з ключових завдань інструментального концерту — виявити 

індивідуальність соліста (солістів) на тлі оркестру, якому ця риса менш 

притаманна внаслідок значної кількості виконавців, хорового принципу 

викладу, частих використань tutti тощо. Звісно, своєрідність концерту значною 

мірою зумовлена й часом його створення, адже розуміння сутності оркестру у 

Й. С. Баха, Й. Брамса, Д. Шостаковича суттєво несхожі. Важливе місце 

посідають музична форма і манера викладу музичного матеріалу. У 

старовинних інструментальних музичних формах поліфонічного стилю 

достатньо було короткого ritornello всіх виконавців, щоб підсумувати 

розвиток, не втративши, принаймні, «післясмаку» персоніфікованого викладу 

завдяки традиційно невеликому (10–15 осіб) оркестру, в якому кожен 

виконавець більшою мірою, ніж у сучасному великому оркестрі, виявляв свою 

індивідуальність. У бароковому концерті ні соліст, ні оркестр, вступаючи 

після свого візаві, не потребував обов’язково нового тематичного матеріалу 

(як вступ соліста в Скрипковому концерті К. 219 В. А. Моцарта не лише з 

новою темою, а й у новому темпі), а ніби продовжував лінію другої сторони, 

не руйнуючи трактування соліста як першого серед рівних. Однак починаючи 

з останньої чверті XVIII ст. у міру того, як у концертах посилювалось 

змагальне начало, трансформуючись на драми зіткнення соліста і оркестру, 

вільніша, імпровізаційніша та індивідуалізованіша манера презентації 

музичного матеріалу першим стає дедалі контрастнішою по відношенню до 

викладу в оркестрі (внутрішні оркестрові солісти у концертах кінця ХІХ–

ХХ ст. і глибокі зміни у структурі оркестру загалом здатні цілком 

трансформувати відносини між солістом і оркестром саме завдяки сольній 

манері виконання в оркестрі). 

Проблему віртуозності в інструментальному концерті порушує 

П. Маршалл. Він виділяє такі ознаки жанру: обов’язкова каденція соліста й 

оркестр як своєрідне спрощене тло, що відтіняє панування «загалом 
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блискучого, тривалого і особистісного експонування мелодій, які вже 

прозвучали у соліста» [534, c. 24]. Далі дослідник вказує на особливе відчуття 

«свободи», притаманне саме одному з багатьох, лише обраному — солісту7.  

Взаємодія соліста й оркестру у жанрі концерту цікавить Е. Хопкінса. Він 

наголошує на трансформації терміна «концерт» у XVIII ст.: для 

Ґ. Ф. Генделя — це лише «композиція для оркестру, яка віддзеркалює вищість 

виконавців на передньому плані» [290, c. 2], для Й. С. Баха — це соліст, який 

постійно заграє з оркестром, будучи його своєрідним лідером [290, c. 3], і лише 

В. А. Моцарт розподіляє виконання «великої сонати між солістом й 

оркестром», незважаючи на очевидні відмінності між формою сонати і 

моделлю концерту. Дослідник вважає каденцію і притаманний їй прояв 

імпровізаційності однією з найбільш «чарівних» ознак концерту [290, c. 6–7]. 

Справді, жодному іншому інструментальному жанру не властива така яскрава 

можливість виявити свою індивідуальність. Передусім ідеться про каденцію, 

а також про наявність значної кількості сольних чи «напівсольних» епізодів, 

коли супровід оркестру мінімальний, фоновий: опора на довгі витримані 

тривалості, оркестрові педалі, що уможливлює значну амплітуду rubato для 

соліста. Попри цілковиту слушність міркувань Е. Хопкінса і К. Ґердлстона, в 

обох випадках не вистачає висновку, що зміни у відносинах соліста і оркестру, 

які тривали протягом XVIII ст., означали глибинний перегляд власне типу їх 

взаємодії: посилення значення оркестру асиметрично компенсується 

 
7 Ознаки «сольного виконання» виявляються не лише в жанрі концерту, а й в симфонічних творах 

загалом. Це один з варіантів перекладу терміну solo щодо партії одного виконавця, що означає втілення 

особливої (сольної) манери виконання. Наприклад, початок «Весни священної» І. Стравінського. У партії 

фагота використання крайнього високого регістру надає незручності виконавцю через динамічне 

позначення — piano. Відсутність будь-якого супроводу впродовж першого такту за таких умов створює 

особливий психологічний тиск на виконавця, ускладнюючи завдання. Наявність фермат і вільна ритміка 

надають звучанню характеру вільної імпровізації, яка триває й надалі, незважаючи на те, що один за одним 

вступають інші духові інструменти. Тому позначка solo ad lib не так наголошує на особливій відповідальності 

виконавця і максимальній виразності гри, як визначає власне сольну манеру гри: фаготист — лідер, він веде 

оркестр (і навіть диригента) за собою; решта музикантів пристосовуються до нього: пригальмовування чи 

прискорення. Фаготист може майже не зважати на точність відтворення ритмічного малюнок, а вільно й 

невимушено співати. Це яскравий приклад концертування поза жанром концерту. Їх чимало в музичній 

літературі. Особливо виразними є соло без супроводу чи соло на тлі витриманих педальних нот, які не 

обмежують соліста. 



43 

 

значнішим проявом індивідуальності соліста. Така асиметрія виявляється 

ідеальним модусом для відновлення балансу між ними. 

Ніби продовжуючи міркування Е. Хопкінса, Ч. Вайт пише, що 

концерт — це «композиція, яка встановлює й розробляє поділ [музичного 

матеріалу] між оркестром і одним чи кількома солістами» [526, c. 4]. Він 

підкреслює, що зміст concerto зазнав змін, починаючи з першої половини 

XVI ст., і нинішній утвердився тільки наприкінці XVII ст. 

Концерт — це гра. А. Вейнус наголошує: «Concerto просто означає 

грати у концерті» й підкреслює, що йдеться про втілення гри у музиці, точніше 

про «гру разом», як у творах Франческо да Мілано. Таке саме розуміння жанру 

через 40 років висловить Р. Лейтон [344, c. XIII]. Необхідно зауважити, що в 

англійській мові використовують різні терміни для назви концерту як 

музичного жанру (concerto) і концерту як форми публічного виконання 

музичних творів (concert). Гра цих слів і лежить в основі тези А. Вейнуса «The 

word “concerto” means simply to play in concert» [511, c. 2] (слово «концерт» 

просто означає грати у концерті). 

А. Вейнус вказує, що у музичній практиці про інструментальний 

концерт склалось уявлення, як про «специфічне супутнє визначення музики, 

призначеної для виконання у концерті контрастними або неоднаковими 

об’єктами звуку» [511, c. 2]. Тобто, ідеться про певні типи музичних творів, 

яким потенційно притаманне змагальне начало і які викладені двома 

«об’єктами звуку», різними за силою, тембром і характером. За всієї слушності 

цього міркування, воно досить суперечливе, принаймні, у двох аспектах. По-

перше, хоч А. Вейнус спеціально уточнює, що йдеться про теперішню 

ситуацію, але з незрозумілих причин, як приклади, він наводить твори 

композиторів кінця XVI — початку XVII ст. Ці твори написані для кількох 

хорів чи хору й інструментів, які, звісно, можуть контрастувати один з одним: 

«Не лише полярність голосу та інструмента — достатня для концертних 

відносин, — проте вишукувались можливості [протиставлень] і для двох 

гостро диференційованих складів хору» [511, c. 2]. Дослідник не згадує про 
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змагальне начало в інструментальному концерті, не вказує на відмінності між 

тогочасним і теперішнім тлумаченням змісту слова concerto. До того ж у 

творах кінця XVI ст. чи у XVII ст., на відміну від сучасних, прояв ігрового 

начала був вочевидь менш яскравим і рельєфним. 

По-друге, визначення А. Веймуса не вказує на різну кількість учасників 

у складі кожного з «об’єктів звуку», а відтак, — і неоднакові силу, об’єм і 

характер гри кожного з них. Адже за А. Веймусом, виступ на сцені скрипаля й 

альтиста чи тенора й баса можна також вважати концертом (жанром), бо 

йдеться про два джерела звуку. Однак це явно суперечить жанровим ознакам 

інструментального концерту, тому його визначення потребує уточнень. 

Закінчуючи цей огляд підходів до розуміння концертності, потрібно 

вказати на термінологічні проблеми: визначення і розрізнення видів концертів. 

Це об’ємне і важливе питання буде окремо розглянуто у третьому розділі. 

1.2 Етимологія терміна concerto. Оркестр у жанрі концерту 

Етимологія терміна concerto завжди провокувала дискусії. Мабуть, 

найпершим теоретиком, який ініціював полеміку щодо змісту concerto, слід 

назвати Е. Боттріґарі. Його «Il Desiderio» (1594) розпочинається діалогом 

Ґ. Дезідеріо й А. Бенеллі з приводу складності чи навіть неможливості 

гармонічно поєднати (concento — консенсус) такі різні інструменти, як 

щипкові й смичкові струнні, дерев’яні й мідні, духові і клавішні. А. Бенеллі 

стверджує, що «концерт означає сперечатися» [173, c. 9] (concerto і contention, 

очевидно, співзвучні для нього). Він наводить інші подібні дієслова в 

латинській та італійській мовах: conser (seminare) — засівати, contendere — 

боротися, додаючи, що слово conserto — це «викривлений» тосканський 

варіант слова concerto, яке перекладається «суперечка». На підтвердження 

своєї думки А. Бенеллі посилається на Плінія, Адельфі й Цицерона [173, c. 9–

10]. Ґ. Дезідеріо погоджується щодо застосування дієслова consero 

(прищеплювати, садовити разом), хоча й запитує, як практично поєднати різні 

інструменти? А. Бенеллі відповідає, що для цього слід прослуховувати всі 
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інструменти, адже вони мають бути не так conserti (concerti), як concenti: 

консенсусу можна досягти тільки завдяки старанності й наполегливості. 

Зважаючи на спорідненість цих слів, він наголошує, що concento і concerto — 

взаємозамінні, головне — це гармонійність поєднання [173, c. 8–10]. 

Відтак ще наприкінці XVI ст. розпочалась дискусія про походження 

терміна concerto, яка триває і досі. Головний її висновок зводиться до того, що 

в коренях слова різні наголоси. Власне, гармонійне поєднання (concentо) 

виконавців на інструментах, контрастних (concerto) за потужністю, тембром, 

діапазоном, стилем гри, способом звуковидобування й утворює концерт. Ці 

два начала в ньому співіснують, тож композитор має досягти балансу і між 

звучанням кожного інструмента, і злагодженості між виконавцями. 

Цілком правомірним і аргументованим вважаємо визначення сoncerto, 

запропоноване С. Баттісті й Г. Алессіо, які вказують обидва смисли: латинські 

дієслово contrastare (контрастувати) та іменник consentus (консенсус) у сенсі 

accordо di voci (узгодження голосів) [165, c. 1044]. У цьому полягає 

відмінність від тлумачення Ф. Ґіглінґа (Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 

1952), який наполягає на «некоректності» поширеної думки про подвійні 

корені concerto. Він вважає, що М. Преторіус помилився, пославшись саме на 

латинські слова (concertare, concertatus — сперечатися [341, c. 28]) і вважає 

справедливим наголошувати винятково на дієслові consero — поєднуватися, 

сполучатися [255, c. 1599]. Цієї версії дотримується й Х. Енгел [236, c. 1603]. 

Такі аргументи хоч і звучать правомірно, потребують уточнень з кількох 

причин. По-перше, авторитет М. Преторіуса ґрунтується на його глибоких 

знаннях тогочасної літератури і музичних творів. По-друге, М. Преторіус, 

викладаючи свою думку, посилається на більш ранні джерела, зокрема на 

працю Е. Боттріґарі. По-третє, і в наш час висуваються різні версії щодо 

етимології concerto, що свідчить про відсутність одного достовірного джерела 

і про можливість різних його тлумачень. По-четверте, розвиток концерту як 

музичного жанру спростовує Ф. Ґіглінґ, адже боротьба і суперництво на ґрунті 

співіснування і взаємодії двох сторін становлять основу інструментального 
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концерту, починаючи з другої половини XVIII ст. Тому спроби розглядати 

концерт тільки як злагодженість явно суперечать сутності конкретних творів. 

Існує кілька основних підходів до визначення concerto. Згідно з першим, 

concerto походить від латинського дієслова concertare — боротися, змагатися. 

Так трактував його 1619 року й М. Преторіус [341, c. 25]. Й. Вальтер також 

розуміє концерт, як «суперництво» [516, c. 179]. Цю ж версію слова «концерт» 

підтримує і Д. Бойден. Він зазначає, що s-форма (conserto) пов’язана лише з 

тосканським мовленням і впливом іспанської мови [177, c. 226–227]. З цим 

частково погоджується Р. Холл, хоча й висловлює сумнів щодо впливу 

іспанської мови на вимову в південній Італії. Він наполягає на походженні 

concerto від іншого значення латинського дієслова concertare — «працювати в 

гармонії», що утверджується в XIV ст., й ставить під сумнів слушність зважати 

на варіант перекладу «змагатися, сперечатися». За Р. Холлом concertare — це 

синтетичне сполучення на основі кореня cert — бути певним» [270, c. 189]. 

А. Кіз доходить висновку, що різниця між с- та s-формою незначна, 

незважаючи на походження від різних дієслів [319, c. 449], оскільки будь-який 

з двох варіантів має до- і поза-музичну етимологію [319, c. 448]. 

Другий підхід до кореня у слові concerto полягає в тому, що його витоки 

слід шукати в італійському омонімі з цілком іншим змістом: concertare — 

поєднувати зусилля, узгоджувати дії. Такий підхід був близький Й. Кванцу 

[414, c. 583–584] і А. Вейнусу [511, c. 1–2], які трактували концерт як втілення 

злагодженості дій соліста й оркестру. 

Третій варіант — це походження concerto від латинського дієслова 

conserere (consero, consertus — спілкуватись); З. Кросс наводить його як 

антонім до concertare [330, с. 216]. Однак слід пам’ятати, що conserere має 

неоднозначний переклад. З одного боку, це спільна дія і кооперація (тобто 

подібне до латинського слова concertare), з іншого, — використане у сталих 

фразеологічних зворотах чи в певному контексті, воно може означати 

«битися», тобто бути синонімом до латинського concertare. Р. Холл зауважує, 

що це друге значення набуло поширення тільки починаючи з XIV ст., тоді як 
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перше належить класичній латині [270, c. 189]. Усі три версії наводить С. Кіф, 

наголошуючи, що етимологія слова «концерт» дотепер неясна і походить, 

імовірно, від латинського та італійського concertare й латинського conserere 

[311, c. 10]. Тож є три різні тлумачення концерту: боротьба, змагання; спільна 

дія, згода; спілкування, пов’язаність. Може бути і четверта версія (С. Кіф, 

М. Телбот та ін.) — поєднання усіх трьох версій разом, що виглядає слушно. 

Потрібно вказати, що музика і мистецтво — це вторинна сфера 

функціонування слова concerto. М. Телбот зауважує: «… чимало чорнила було 

витрачено щодо етимології та семантичних розгалужень слова концерт» [487, 

c. 35]. Він вважає латинські корені (боротися) більш давніми, але справедливо 

підкреслює, що італійське «радикально інше значення “погоджуватися”» 

переважає у ранніх прикладах застосування іменника «концерт» стосовно 

сакральних композицій перших десятиліть XVII ст. [487, c. 35]. Однак і 

«латинський» зміст слова свідомо чи ні мав би впливати на митців, 

враховуючи особливу близькість латинської та італійської мов, навіть попри 

істотну модифікацію семантики «концерту». Найважливішим бачиться факт 

поєднання таких різних, з першого погляду, змістів одного слова, що, однак, і 

породжує принцип концертності: перегукування (елемент змагальності) між 

групою виконавців (пізніше — солістом) та іншими музикантами. Водночас, 

між усіма виконавцями має бути й узгодженість їхніх спільних зусиль. Тож 

синтетичний підхід бачиться найбільш слушним варіантом трактування 

терміна, беручи до уваги факт, що саме органічне поєднання конкуренції і 

гармонійного співіснування є квінтесенцією жанру концерту, дає змогу 

виявити саму його сутність і змістити акцент залежно від часу написання твору 

і авторської концепції. 

Третю групу досліджень жанру концерту (після висвітлення змісту 

концертності і дослідження етимології терміна concerto) становлять розвідки, 

у яких розглядаються індивідуальні ознаки інструментального концерту в 

межах одного стильового напряму, однієї країни чи окремого композитора. У 

монографіях, присвячених концертам різних композиторів, охарактеризовано 
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особливості музичної форми, стилю, інтонацій музичних тем, прем’єрні 

виконання тощо. Часто дослідників зацікавлює історія твору, зокрема його 

зв’язок з концертами інших композиторів, створеними раніше. 

Ч. Террі, розглядаючи оркестр Й. С. Баха, уважно ставиться до 

історичного контексту і особливостей використання окремих інструментів. 

Автор наводить таблиці змін складів у творах, проте майже не звертається до 

концертів Й. С. Баха, крім кількох коротких зауважень. Ч. Террі справедливо 

наголошує на тому, що наповнення оркестру інструментами залежить від 

конкретних обставин, реальних можливостей [493, c. 9, 17]. 

С. Кіф, аналізуючи фортепіанні концерти В. А. Моцарта, неодноразово 

апелює до оркестру, перш за все, у зв’язку з авторськими пошуками нових 

форм втілення ідеї концертності [310]. Дослідник підкреслює дуалістичність 

принципу концертності, що відбивається на «поведінці» кожної із сторін, які 

мають водночас втілювати «співдію, співробітництво і змагання, 

конфронтацію, конфлікт і боротьбу» [308, c. 169]. С. Кіф наголошує на 

необхідності змінювати модель поведінки соліста і оркестру у процесі 

музичного розвитку. Незважаючи на зосередження у розвідках переважно на 

питаннях музичної форми, оркестр розглядається як дуже важлива складова 

концепції інструментального концерту. Водночас спеціальні прийоми 

оркестрування, а також вивищення дерев’яних духових інструментів як 

внутрішніх оркестрових солістів та перегляд композитором способів втілення 

діалогу (не лише між солістом і узагальнено оркестром, а й всередині оркестру 

між різними інструментами) як засобу втілення нової жанрової моделі 

висвітлюються дуже побіжно. 

Л. Плантінґа порівнює концерти Л. Бетховена із старими друзями, від 

яких не сподіваєшся сюрпризів, однак вони здатні відкривати перед нами цілі 

світи [405, c. ІХ]. Концерти контекстуалізовано до історичних обставин, 

розкрито джерела перших зразків цього жанру у творчості композитора. Щодо 

оркестру Л. Плантінга висловлює лише короткі зауваження. Способи викладу 

теми, супровід, оркестрова експозиція тощо тільки названі, а не деталізовані.  
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С. Ліндеман аналізує фортепіанні концерти у творчості композиторів 

першої половини ХІХ ст. Узявши за основу взаємини соліста й оркестру в 

концертах В. А. Моцарта як модель інструментального концерту [349, c. 9], 

він зосереджується на особливостях музичної форми і тональних відносин у 

концертах першої половини ХІХ ст. На переконання С. Ліндемана, жанр 

концерту слід вважати «одним із факторів, що сприяв радикальним 

експериментам» цих композиторів [349, c. 20], проте, на жаль, він вкрай мало 

звертає увагу на інноваційні особливості викладу оркестрової партії, навіть у 

творах К. М. Вебера, визнаного новатора в оркеструванні: по одному реченню 

щодо «особливого» оркестрування пасажів у фа мінорному Кларнетному та 

Другому фортепіанному концертах [349, c. 57]. 

К. Макдональд присвячує монографію Фортепіанному концерту 

Р. Шумана, аналізуючи, зокрема «віртуозний» концерт як «провокатора» 

інновацій Р. Шумана і розглядаючи водночас типову структуру «віртуозних» 

концертів композиторів першої третини ХІХ ст. Дослідниця порівнює їхні 

уявлення про жанр і погляди Р. Шумана наголошуючи, що віртуозний концерт 

не отримує максимуму потенціальної користі від взаємодії між солістом і 

оркестром, які є складовими жанру [356, c. 35]. Це спонукає Р. Шумана 

переглянути ситуацію. Оркестрування концерту, дуже несхоже на виклад в 

шуманівському оркестрі загалом, не висвітлюється. 

Д. Норріс зосереджується на стильових особливостях концертів 

російських композиторів, розглядаючи елементи фактури, виклад мелодії, 

особливості фортепіанної партії і музичної форми. Він аналізує синтез 

слов’янских і західноєвропейських джерел у Першому концерті 

П. Чайковського. Дослідник доходить висновку, що концерти А. Рубінштейна, 

П. Чайковського і М. Римського-Корсакова значною мірою вплинули на 

характер трактування концерту М. Метнером, С. Рахманіновим, 

С. Прокоф’євим [380, c. 186]. Однак оркестр Д. Норріс згадує побіжно, 

зокрема й добре збалансований виклад матеріалу між солістом і оркестром у 

Четвертому концерті А. Рубінштейна [380, c. 31]. Зацікавлює наведена ним 
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цитата з листа О. Скрябіна до С. Ляпунова про складність оркестрування саме 

концерту з посиланням на М. Римського-Корсакова [380, c. 105]. Цілком 

справедливо, що наявність незмінного соліста ускладнює завдання 

композитора, який прагне збалансувати оркестр і соліста, застосувати 

особливі прийоми, які б не затьмарювали солюючого інструмента і не 

змінювали концепції жанру. 

А. Хатчінґс [298] розглядає бароковий концерт й визначає його основні 

стилістичні особливості. Він трактує concertato як суто музичний ефект 

внаслідок зіставлення груп високих і низьких голосів. А. Хатчінгс, як і К. Кох 

та Б. Ласепед, пов’язує формування концерту передусім із жанрами опери й 

арії. Часто торкаючись особливостей оркестру, він розкриває переважно 

стильові ознаки барокового концерту та історичні умови його формування. 

На початку вже ХХІ ст. побачили світ два глибоких дослідження, які, до 

певної міри, є продовженням напрацювань А. Хатчінгса. Йдеться про праці 

Р. Маундера [364] та Дж. Хіршберга і С. Маквея [283]. Книга першого 

дослідника має дещо провокативний характер. Автор послідовно намагається 

довести, що концерти А. Вівальді, Й. С. Баха та всіх інших барокових 

композиторів слід вважати не оркестровою, а, фактично, камерною музикою. 

Основним аргументом є сумніви Р. Маундера щодо наміру тогочасних 

композиторів репрезентувати свої концерти у виконанні оркестру [364, c. 31, 

40, 47, 69, 111, 138, 152–153, 155 тощо] — це ключове положення монографії. 

Переконання Р. Маундера у своїй правоті є таким сильним, що навіть прямі 

вказівки Дж. Тореллі та Ґ. Муффата щодо потребі в дублюванні партій у групі 

grosso у передмовах до видань концертів 1698 і 1701 років відповідно, не 

змогли її похитнути. 

Дж. Хіршберг і С. Маквей пропонують широку панораму концертів, 

виходячи за межі аналізу найбільш відомих композицій А. Кореллі та 

А. Вівальді. Дослідники, на відміну від А. Хатчінгса і Р. Маундера, 

фокусуються на значенні риторнельної форми, насамперед, для стабілізації 

сольного концерту. На прикладі концертів А. Вівальді [283, c. 114] і Дж. Моссі 
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[283, c. 188] аналізується становлення мотиву як головного елементу теми, що 

має підготувати майбутню розробку у сонатній формі в класицистичному 

концерті, підкреслюється частіша опора на мажор, як «первинний крок у 

процесі до надання мажорному ладу нормативного статусу у музиці середини 

та другої половини вісімнадцятого століття» [283, c. 141] та вказується на 

невпинне проростання гомофонної фактури крізь традиції XVII ст. у 

концертах А. Кореллі, Дж. Моссі, А. Монтанарі та інших композиторів першої 

половини XVIII ст. Оркестр усе ще залишається на другому плані і його роль 

у трансформації жанру концерту залишається недостатньо висвітленою. 

Одним з небагатьох дослідників, який, аналізуючи жанр концерту, 

згадує про оркестр, є М. Тараканов. Він зазначає, що «зростання функцій 

оркестру [в інструментальних концертах] вочевидь сприяє симфонічному 

розвитку» [135, c. 166]. Автор розкриває зв’язок між симфонічним та 

інструментальним концертами, не вдаючись до послідовного аналізу 

відмінностей між оркестрами у цих двох жанрах. Основну увагу прикута до 

трансформації жанрових ознак концерту у ХХ ст., зокрема підтипів концертів 

залежно від того, яку роль відіграє в кожному з них соліст і оркестр. 

Здебільшого дослідники не надають належного значення оркестру. 

О. Подколзіна у монографії, присвяченій скрипковим концертам 

В. А. Моцарта, лише кілька сторінок відвела питанню взаємодії соліста й 

оркестру [89, c. 99–103], відзначивши особливості оркестрового складу в 

Третьому концерті (відмова від флейти на користь двох гобоїв) і наголошуючи 

на ролі соліста й оркестру в Третьому та П’ятому концертах. Однак, напевно, 

дослідницю мало цікавить оркестр, бо вона починає аналізувати виклад 

сольної партії, фактично, відмовившись від характеристики оркестрування. 

Отже, хоч музикознавці й звертаються до аналізу оркестру в концерті, 

це відбувається в межах стислого хронологічного періоду, одного стилю, 

творчості одного композитора, навіть одного твору і майже завжди побіжно. 

Автори розглянутих праць лише згадують про оркестр, майже не розкриваючи 

особливостей його партії. Переважання такого оглядового підходу замість 
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аналітичного пояснює причину того, що за наявності значної кількості праць, 

присвячених інструментальним концертам, до цього часу не здійснено 

всебічного дослідження оркестру в концерті, передусім його еволюції. 

До узагальнених досліджень з історії інструментального концерту 

зараховують праці А. Вейнуса [511], М. Роудера [434], Д. Кермана [318] та ін. 

Позаяк вони мають оглядовий характер, автори розглядають історію жанру 

інструментального концерту загалом чи в певний період його розвитку, 

називають значну кількість творів, аналізують їх різні аспекти, зокрема й 

оркестр. Однак така оглядовість вплинула й на те, що оркестрування 

переважно тільки згадується, але детально його не проаналізовано. 

Четверту групу досліджень концерту утворюють ті, в яких оркестр 

згадується в контексті вивчення інших аспектів концерту, передусім музичної 

форми, стилю, взаємодії соліста й оркестру, зокрема: роль tutti у маркуванні 

окремих розділів форми в концертах В. А. Моцарта [312], Л. Бетховена [320], 

П. Чайковського [46], Й. Брамса [292]; символіка і роль оркестру в її виявленні 

[70]; стильові ремінісценції [243]; програмність в концерті [317]. Часто автори 

аналізують взаємодію піаніста з оркестром (наприклад, М Кавабата [306] в 

концертах Н. Паганіні, М. Леттрамб [346] — Дж. Гершвіна, Д. Прітчет 

[412] — Дж. Кейджа). Утім, структура оркестру, оркестрування, нетипові 

фактури, темброві ефекти, функції оркестру у концерті, а головне, — значення 

оркестрування, його видозміни протягом творчого шляху митця обмежуються 

точними, однак стислими, здебільшого «зовнішніми» спостереженнями. 

Часом трапляються й винятки, зокрема К. Ростанд дещо несподівано 

вдається до аналізу певних рис оркестрування Концерту для скрипки 

Й. Брамса. Він наголошує, що оркестр далекий від ролі акомпаніатора, 

ілюструючи це експозицією першої частини, хоча й початок другої не менш 

переконливо доводить, що оркестр «інтерпретується виключно симфонічно, 

<...> ніби це симфонія з провідною скрипкою» [439, c. 577]. К. Ростанд 

наводить показову цитату-відгук П. Сарасате, який відмовився солювати в 

концерті, в якому таке розгорнуте й емоційне solo гобоя. 
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Важливе значення мають дослідження інструментального концерту і 

стилю, зокрема К. Розен розглядає концерти епохи Класицизму [436], форму 

й гармонію в кожній композиції, їх розвиток в контексті одного стилю, 

визначає композиційні особливості концертів Л. Бетховена на межі 

Класицизму й Романтизму, зрідка згадуючи оркестр і певні особливості його 

використання. Однак автор не розкриває причинно-наслідкових зв’язків між 

трансформаціями цього жанру і оркеструванням у творах кожного з трьох 

віденських класиків, мало звертає уваги на роль оркестрування у формуванні 

музичних образів.  

До цієї ж групи належать і дослідження стилю концертів у певного 

композитора, зокрема Е. Долан — у творчості Й. Гайдна, С. Кіф — у 

В. А. Моцарта, К. Макдональд і Д. Житомирський — у Р. Шумана, 

М. Ваянкур і Дж. Хортон — у Й. Брамса, Ю. Келдиш і А. Ляхович — у 

С. Рахманінова, С. Свірідова — у О. Зноско-Боровського тощо. Показовою є 

дисертація В. Гуна [33], присвячені фортепіанним концертам С. Рахманінова, 

у якій показано еволюцію стилю композитора, проаналізовано зміни в сольній 

партії. Однак поза увагою залишено парадоксальні рішення щодо оркестровки 

в концертах, коли за зовнішньою простотою викладу в оркестрі, ніби 

затіненою солістом, насправді криється копітка праця майстра. 

Окремо варто назвати праці, у яких композитори хоч і оглядово, все ж 

торкаються ролі оркестру: «Стиль та Ідея» А. Шенберга, есеї 

В. Лютославського, О. Месіана, П. Булеза. Дивує така незначна увага цих 

авторів до оркестру в концерті, адже вони висловлюють погляд композиторів, 

які пишуть для оркестру. Їхню увагу привертає переважно музична мова 

(інтонування) і способи викладу музичного матеріалу (фактура), зокрема в 

сучасній музиці, і значно менше — виражальні можливості оркестрування.  

П’яту групу музикознавчих праць становлять ті, в яких 

інструментальний концерт охарактеризовано за виконавськими критеріями, 

особливо щодо соліста. Музикознавці розкривають особливості інтерпретації 

певного твору відомими виконавцями (вони ж композитори, а часто і 
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диригенти), а також торкаються їх співпраці з першим виконавцем — 

віртуозним інструменталістом. Яскравий виконавець часто надихав 

композитора написати твір, який втілював не лише авторське, а й виконавське 

бачення, особливо в сольній партії: кларнетний і валторновий концерти 

В. А. Моцарта (А. Штадлер і Й. Лейтгеб — солісти-натхненники), скрипковий 

концерт Ф. Мендельсона (Ф. Давід) тощо. Щодо концертів ХХ ст., потрібно 

згадати П. Вітгенштейна, який надихнув С. Борткевича, С. Прокоф’єва, 

М. Равеля та інших композиторів написати концерти для лівої руки, Л. Адлера, 

відомого виконавця на губному органі, який спонукав В. Вогана написати 

концертну п’єсу для нього чи Ю. Башмета, якому призначали свої концерти 

багато композиторів кінця ХХ — початку ХХІ ст., І. Пилатюка та О. Крису, 

для яких писав М. Скорик, або Б. Которовича, для якого створив концерт 

Є. Станкович. 

Досліджуючи скрипкові концерти в музиці ХІХ ст. і порівнюючи виклад 

сольних партій у них А. Анісімов [3] і В. Солнцев [129] залишають 

оркестрування практично поза увагою. Так само і Л. Шнайдер зосереджується 

на музичній формі кларнетних концертів і на еволюції сольної партії від 

В. А. Моцарта до П. Гіндеміта [472], аналізує тональні співвідношення, їх 

виразність і роль соліста у втіленні емоційності. Однак складається враження, 

що оркестр практично не відіграє ролі у її досягненні. М. Леттрамб вивчає 

каденції Дж. Гершвіна для його Concerto in F, варіанти презентації Концерту, 

однак оркестр коротко згадує лише в контексті розгляду другої частини, 

вказавши те, що «оркестрування цієї частини відзначене унікальними барвами, 

яких надають солюючі інструменти, такі як труба чи скрипка [346, c. 29]. 

Важливе місце для дослідження взаємодії між концертом і оркестром 

мають праці, присвячені оркестру, його історії та оркестровим стилям 

(С. Адлер [151], Н. Агафонников [1], К. Губо [264], У. Пістон [86], С. Форсайт 

[246]). У цьому ж контексті потрібно згадати праці з інструментознавства, в 

яких згадується й інструментальний концерт, зокрема у зв’язку з аналізом 

оркестрових прийомів (tutti, соло, дублювання тощо). Інструментальні 
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концерти детально розглянуто в характеристиках різних оркестрових стилів. 

У цих випадках розкрито й деякі аспекти культурного і соціального життя, як 

це здійснено в дослідженні оркестрування А. Карса [54; 203; 204], в курсі 

лекцій оркестрових стилів Ю. Фортунатова [140], у працях про оркестрові 

стилі М. Агафонникова, К. Губо, А. Жірара [259], А. Лув’є і П. А. Кастане 

[352], С. Коробецької [67] та багатьох інших. 

Варто згадати й роботи з історії оркестру Г. Благодатова, С. Бородавкіна, 

М. Бройлеса, К. Губо, Л. Гуревича, Н. Заслава, А. Карса, Т. Картера, 

С. Коробецької, С. Крюкенберга, Д. Шпітцера та ін., які дискутують з питань 

зародження й особливостей розвитку симфонічного оркестру та його 

періодизації. Однак всі вказані праці не присвячено саме особливостям 

викладу в жанрі концерту — його згадують лише побіжно, серед прикладів. 

1.3 Sonata, sinfonia, concerto: диференціювання жанрових ознак 

Як пише А. Хопкінс, те, «що відрізняє добрий концертний матеріал від 

суто симфонічної музики — це дуже тонке припущення, що чогось бракує — 

музика, дотепер чарівна і така, що цілком задовольняє себе, водночас містить 

потенціал для ускладнення в майбутньому» [290, с. 3]. Необхідно пам’ятати, 

що взаємовплив оркестру і жанрів концерту й симфонії проявлявся у XVIII ст. 

не однаково з кількох причин, враховуючи, зокрема, різний час виникнення8. 

Принципова відмінність між ними полягає також у походженні кожного жанру: 

концерт — інструментальна музика, симфонія — театральна. Етимологічно 

симфонія пов’язана з драматичною, сценічною дією, з програмою, викладеною 

вербально, зазначеною в назві, вона має міцну жанрову основу, як опера й 

ораторія. Основні жанрові витоки концерту — соната і sinfonia. Це 

непрограмні твори, не пов’язані зі сценічною дією, на титульній сторінці 

вказується кількість виконавців, а не сюжетні перипетії. Програмний 

інструментальний концерт — значно більш рідкісний різновид, ніж програмна 

 
8 Більш детальну дискусію з цих питань див. у додатку В. 
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симфонія, хоча у XVIII (концерти А. Вівальді) і особливо у ХХ–ХХІ ст. 

(концерти Л. Ревуцького, Б. Лятошинського, Р. Щедріна, М. Скорика) 

значення програми для концерту відчутно зростає9. Демократичність концерту 

зумовлена тим, що він позбавлений умовностей оперного жанру (Г. Орлов 

вважає концерт найдемократичнішим за своїми можливостями жанром серед 

безтекстової та монументальної інструментальної музики [83, c. 8]). Водночас 

усі три назви — sonata, sinfonia і concerto до другої половини XVII ст. були 

взаємозамінними: концерти «за духом» для труби соло зі струнними 

інструментами 1660-х років мали назву на титульній сторінці sonatе. 

Sonata — це інструментальний жанр, назва якого походить від 

італійського дієслова suonare (звучати). У XVII ст. існувало два різновиди 

сонат: sonata da chiesa — церковна соната і sonata da camera — камерна соната. 

До першого належали чотиричастинні твори з послідовністю темпів 

(повільно — швидко — повільно — швидко), без чіткої опори на танцювальні 

жанри (що не виключало танцювальних елементів в окремих темах), а також 

використанням фуги (зазвичай у швидкому темпі) в одній або в кількох 

частинах. Натомість sonata da camera спиралася саме на танцювальні жанри, 

не мала характерної послідовності темпів, сталої кількості частин, тому вона 

нагадувала танцювальну сюїту. М. Роудер наголошує, що лінія розмежування 

проходила й по інструментах continuo: у першому різновиді сонат зазвичай 

використовували оргàн, а у другому — клавесин [434, c. 28]. К. Паліска 

відзначає, що «друковані колекції, які містили сонати, також включали 

численні танці для танцювання або для прослуховування» [389, c. 137]. Sonate 

da camera часто розпочиналась інтродукцією в повільному темпі, яка, мабуть, 

походить від алеманди; далі йшли більш швидкі танці, арії, adagii. Р. Маундер 

пише, що композитори кінця XVII ст. вважали синонімами не тільки concerto 

da camera10 і sonata da camerа, а часто й sinfonia і sonata da chiesa [364, c. 16]. 

На думку А. Хатченса, термін sonata (без уточнень) у другій половині XVII ст. 

 
9  Стислий огляд програмних концертів другої половини ХХ ст., хоч і без аналізу процесу їх 

формування, здійснив Є. Шаравін [142]. 
10 Concerto використовується у сенсі «грати разом», а не в сучасному розумінні концерту. 
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означав саме церковну сонату (вона розпочиналась повільною частиною і 

включала фуговані частин), а камерну сонату також могли називати на 

титульній сторінці Trattenimenti (пустощі, розваги) [297, c. 58]. Це вказувало, 

що певний твір не є підходить для виконання в церкві.  

У 1620–1630-х роках Т. Мерула видав кілька збірок мотетів і sonate 

concertante, наголошуючи на прийнятності одних для виконання в церкві, 

інших — для камерного музикування. Б. Маріні 1655 року видав у Венеції 

Diversi generi di Sonate da Cihesa, da Camera, оp. 22, розрізнивши два типи 

сонат. Тенденцію до поступового їх розведення і, ширше, двох сфер 

функціонування інструментальної музики, можна вважати давньою і сталою. 

Обидва різновиди сонат вплинули на становлення концерту як 

музичного жанру у сучасному розумінні завдяки особливостям 

інструментального викладу. Сонати у другій половині XVII ст. зазвичай 

призначались для однієї (або для двох скрипок) і basso continuo у складі 

віолончелі або віоли да гамба і клавішного інструмента. Така сама група 

музикантів становить основу concerto grosso, а зазначена опора в сонатах для 

скрипки набуде продовження на початку XVIII ст., коли солююча скрипка 

стане найпоширенішим інструментом в інструментальному концерті. 

Звичайно, популярність скрипки серед композиторів зумовлювали й інші 

чинники, передусім віртуозність італійських музикантів кінця XVII — 

початку XVIII ст., завдяки якій виявились нові виражальні й технічні 

можливості інструмента, його широка темброва палітра, що значно 

перевершували старовинні струнно-щипкові інструменти. Однак тривале 

використання скрипки в сонатах становило принципово важливий чинник 

появи концерту. Розрізнення сонати і концерту стосується тональної сфери: 

якщо цикл перших у значній більшості був монотональним, то другі завжди 

містили частину, написану в іншій тональності. 

Поява сонати і, опосередковано, концерту (в сучасному розумінні цього 

поняття) міцно пов’язані з конкретною локацією — базилікою Сан Петроніо в 

Болоньї. Величний храм з глибокими розгалуженими нефами, тривалою 
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реверберацією звуку, постійним великим оркестром, який перманентно 

існував при церкві [487, c. 36], плеядою композиторів і виконавців — від 

М. Казатті до Дж. Тореллі — ніби був створений для того, щоб сприяти 

натхненню митця і його практичному втіленню. Вплив видатних виконавців 

Б. Маріні та Дж. Леґренці на скрипкову техніку і виклад струнних партій 

виявився як в ансамблевих поєднаннях (у повільних частинах яких сольні 

епізоди зіставлені з ансамблевим звучанням, подібним до реплік хору), так і в 

оперних композиціях, в яких струнні інструменти певною мірою 

індивідуалізують виклад і наближають їх до сольного співу в опері. Найбільш 

цікавими щодо впливу на майбутнє жанру concerto grosso є сонати М. Каццаті 

для п’яти солістів (плюс basso continuo). До складу виконавців включали не 

лише струнні інструменти, а й цілком контрастний тембр трубу, щоправда, із 

його можливою заміною на скрипку (Tromba o Violino). Це утворювало 

одноріднe струнна група (плюс клавесин чи оргàн у складі basso continuo) і 

контрастний тембр соліста за умови використання труби. Її звучання на тлі 

струнного ансамблю формувало мініатюрну копію інструментального 

концерту. Трубач часто грає разом зі струнниками, проте неодноразово солює 

на їх тлі, часом перегукується з іншими виконавцями, втілюючи stile concertato 

з максимальною яскравістю. На появу віртуозних пасажів у скрипки solo (яка 

могла «замінювати» трубу) вплинули й технічно складні soli сопрано в 

мадригалах К. Монтеверді. 

Потрібно також враховувати сольні арії в численних операх, оперні 

увертюри, у складі оркестру яких до середини XVII ст. переважали струнні 

інструменти. Згідно з традиціями того часу, виконавці мали імпровізувати на 

основі своєрідних «тез» їхніх партії, додаючи візерунок, оспівування, мелізми. 

Це сприяло індивідуалізації кожного виконання й готувало солювання 

струнних інструментів протягом наступних десятиліть, зокрема в жанрі 

інструментального концерту. Адже важливою сферою вияву інструментальної 

музики завжди був театр — інструментальні епізоди у виставах, увертюри і 

sinfoniе як складові дії. 



59 

 

Sinfonia у XVII і навіть у першій половині XVIII ст. становить найменш 

чітко визначений жанр. Навіть у А. Вівальді чи Й. С. Баха послідовність 

частин, їх кількість, музична форма й вибір інструментів для виконання в 

sinfonie, увертюрах чи сюїтах були дуже подібними. Sinfonia кінця XVII ст. 

найчастіше спирається на струнні інструменти і є дуже близькою до сонати, 

але на відміну від неї, тісно пов’язана з місцем звучання. Sinfonia — це саме 

перша частина сюїти, збірки моножанрових чи поліжанрових творів або 

інструментальний вступ в опері, що відзначається щільною фактурою викладу, 

залучає всіх або майже всіх виконавців, виписаних композитором. 

Sinfonia звучала скрізь в операх XVII ст. Вступ до другої дії опери 

«Орфей» К. Монтеверді (без переліку інструментів), до третьої дії цього ж 

твору (містить перелік інструментів); в опері «Святий Алексій» С. Ланді 

sinfoniе передують кожній дії. В опері «Золоте яблуко» М. Честі 

інструментальні награвання позначені, як Sinfonia, Sonatine, Ritornello. 

Примітно, що виклад кожного з цих епізодів майже однаковий. Тому протягом 

XVII ст. ці терміни були цілком взаємозамінними і лише у другій його 

половині сфери використання кожного терміна стають чіткішими: concerto — 

це церковна музика мішаного інструментально-вокального складу, sonata — 

інструментальна, sinfonia — церковні і оперні жанри. Однак до початку 

XVIII ст. сфери використання та жанрові ознаки не набули однозначних 

визначень. Першим виокремлюється concerto. 

Досі немає одностайності щодо першого використання concerto у назві 

музичного твору. На думку Р. Вівера, concerto, у значенні «ансамбль солістів», 

використано в листі одного з агентів до герцога П’яченського 1546 року [518, 

c. 14]. К. Ноговіцина, посилаючись на Б. Блекберна, констатує 1519 рік [82, 

c. 111]; Н. Андерсон вказує 1587 (А. та Дж. Ґабрієлі) [152, c. 2], А. Вейнус — 

50-ті роки XVI ст. [511, c. 1], А. Хатчінгс — 1594 рік [297, c. 30]. Такі різні 

дати (хоч і в межах XVI ст.) зумовлені двома чинниками. По-перше, в архівах 

та бібліотеках постійно триває пошук і знаходження нових документів. По-
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друге, потрібно враховувати, що у першій половині XVI ст. слово concerto 

застосовувалось, передусім, у побуті, а не в мистецтві. 

Зміни в жанрі концерту і в оркестрі, які відбуваються впродовж століть, 

зумовлені комплексом чинників. Одним із показників їх дії стає 

трансформація змісту слова concerto (модифікації змісту orchestrа буде 

розглянута у наступному розділі). У першій половині XVI ст. concerto 

використовують у листуванні, звітах, передмовах, інших документах. У другій 

половині XVI ст. його почали застосовувати в музичному мистецтві для 

позначення ансамблю виконавців будь-якого складу: співаків, 

інструменталістів чи їх поєднання [518, c. 14]. Слово сoncerto у назві 

музичного твору середини XVI ст. мало підкреслити наявність двох, а не однієї 

лютень і відтак наголосити на поєднанні інструментів. Франческо да Мілано 

вносить помітку в партії виконавця на другій лютні liuto in concerto, яку можна 

перекласти як «гра в концерті» (концерт як музичний захід, а не жанр) [511, 

c. 1], хоча вочевидь йдеться про гармонійність двох виконавців. 

В останній чверті XVI і в XVII ст. concerto часто використовується у 

назвах на титульних сторінках різних типів церковних концертів: concerti 

ecclesiastici, concerti sacri і concerti salmi. На межі XVI–XVII ст. використання 

сoncerto у назві твору має інший зміст: це наголос на поєднанні 

інструментальних і вокальних партій. Дублювання вокальних партій 

інструментальними, безумовно, певним чином нюансувало характер звуку і 

обережні темброві відтінки, якими б несміливими не були ці спроби. 

Формувалась основа для розрізнення на слух вокального і мішаного — 

вокально-інструментального звучання і зміни барв. Слід зазначити, що подібні 

контрасти мали зародковий вигляд: підкреслення їх глибини і посилення 

опозиції не було метою тогочасних композиторів. Однак, незважаючи на 

загальний характер цих зіставлень, саме вони становили основу концертності, 

кристалізуючи жанрові ознаки інструментального концерту. Тож слова 

concerto або сoncertato на титульній сторінці підкреслюють відмінність від 

композицій a capella: «У мотеті або месі просте додавання одного чи кількох 
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інструментів до вокальних засобів було достатньою причиною для появи у 

назві твору таких термінів, як concerto, concertare, concertato» [511, c. 3]. 

Згодом слово concerto починає означати акцент на частому солюванні співака 

в інструментальному супроводі. Важливою умовою стає виписування 

інструментальної партії на окремому рядку [459, c. 132], зокрема як 

«солоспів — голос в супроводі клавесина або лютні (часом –– іспанської 

гітари), відносно підпорядкована роль якої ставала очевидною завдяки 

нотації» [158, c. 43]. Починаючи приблизно з середини XVII ст. concerto дедалі 

частіше застосовують тільки вже до інструментальних творів, у такий спосіб 

відокремлюючи їх від церковних концертів. В останній чверті XVII ст. цей 

термін застосовують, відносно концерту як музичного жанру. Остаточною 

така практика стає в кінці XVII ст.: 12 Concerti Grossi оp. 6 А. Кореллі, 

написані на межі 1670–1680-х років мають виключно інструментальний склад 

виконавців. Однак факт їх видання лише у 1714 році і дискусії щодо часу їх 

створення дають підстави вважати 12 Concerto da camera a due violini e basso 

continuo, оp. 2 Дж. Тореллі (1686) першим випадком, коли concerto на 

титульній сторінці означало твір без участі співаків [518, c. 15]. 

За умови переважання вокальних жанрів і підпорядкованості 

інструментальних, на межі XVI–XVII ст. останні набувають більш активного 

розвитку, готуючись конкурувати з першими. Тому не мають дивувати 

обережні, спочатку опціональні проникнення інструментальної складової у 

вокальні жанри, передусім в мадригал і месу. Італійський композитор 

І. Баккузі першим у месах, виданих наприкінці XVI ст., застосував 

дублювання голосу інструментом, очевидно, щоб посилити звучання і 

рельєфність викладу [159, c. 74]. Д. Арнольд вважає, що К. Монтеверді 

використав інструментальний basso continuo в мадригалах як корисний 

прийом, що «дає змогу досягти більш гострого контрасту між різними групами 

співаків» [158, c. 43]. Поєднання вокального й інструментального начал в 

опері на початку XVII ст., як пише В. Конен, вперше надало можливість 

утворити «другий план», коли на зміну багатоголосному звучанню «водночас 
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і багатотембровому, і монолітному [як у «чисто» вокальних жанрах, на зразок 

мотетів й мадригалів XVI ст.] використовувались два конфронтуючих один 

одному і разом з тим пов’язаних між собою плани — вокальний і оркестровий» 

[61, c. 76]. У концертних мадригалах і месах виділення окремої лінії сприяло 

посиленню спочатку вокального, а згодом й інструментального начал. 

Д. Арнольд вказує на флорентійських академіків, які вважали, що 

багатоголосна поліфонія розриває поетичне слово, тож тільки соліст здатен 

ясно артикулювати слова [159, c. 43]. Основним засобом виділення соліста 

стає не так тембровий, як технічний аспект: увиразнення віртуозної складової 

(більш дрібні тривалості, гамоподібні пасажі, більш значний діапазон тощо) і 

характер викладу (розцвічування мелодії, додавання орнаментики, 

вишуканість кадансів порівняно з більш стриманими і менш прикрашеними 

партіями інших співаків). Часом певну роль відіграє також і щільність викладу. 

У Concerti Ecclesiastici Л. Віадани невеликі за кількістю ансамблі 

голосів (дует, тріо, квартет), відтінені basso continuo, втілюють вочевидь 

значнішу палітру відтінків, ніж масивні зіставлення у творах 1580–

1590-х років. Поширюється контрастування між вокальними ансамблями і 

оргàном, а не суто між вокальними ансамблями. Це свідчить про обережні, 

проте невпинні творчі пошуки кращого, дієвішого й виразнішого способу 

втілити нюансування звучання шляхом залучення неоднакових мас виконавців 

й унормовувати групи, особливо малі, інструменталістів і співаків. 

Більш ранні за часом появи concerti ecclesiastici ґрунтувались на 

контрасті, що виник внаслідок опозиції тільки вокальних груп, які, до того ж, 

були чисельнішими, ніж у Л. Віадани. У Concerti Андреа та Джованні Ґабрієлі 

протиставляються масивні звукові обсяги, утворені кількома хорами. 

Композитори спираються на контрастні зіставлення різнотембрових груп 

голосів у низькому й високому регістрах, як у мотеті «Angelus ad Pastores». 

Твір містить епізоди викладу шістьма голосами почергово в низьких і високих 

голосах, що сприяє не лише тембровій, а й регістровій опозиції. 
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Очевидно, що регістровий і просторовий контраст почали застосовувати 

ще за декілька десятиліть до названих композицій обох Ґабрієлі, зокрема в 

хорових творах північноіталійських композиторів. Вони часом зіставляли два 

або більше хорів. Дивовижні об’єми соборів Святого Марка (у якому, на думку 

І. Барсової, «склалася й набула завершеного втілення цілком нова просторова 

структура хорового й інструментального багатоголосся» [12, c. 266]) та Сан 

Лоренцо (щодо якого М. Телбот пише, що два оргàна були розміщено один 

проти другого і кожен з них був оточений власним coro [487, c. 8]) у Венеції 

чи Сан Петроніо в Болонії [487, c. 36], численні відгалуження в них, колони, 

перекриття, вівтар, напевно, спонукали митців вдатись в архітектоніці творів 

до контрастів за допомогою хорів та оргàнів, розміщених особливим чином 

[12, c. 266]. Просторовий ефект з’являвся внаслідок особливих заломлень 

звуку у складній геометрії велетенських будівель. Подібні за драматургічним 

впливом контрасти відомі ще раніше, як, зокрема опозиція героя і хору в 

давньогрецьких виставах зокрема. 

На межі XVІ–XVІІ ст. композитори все більше вдаються до поєднань 

співаків та інструменталістів. Concerti А. і Д. Ґабрієлі (1587), на титульних 

сторінках яких зазначені різні інструменти (чи не вперше в історії музики), 

Concerti Ecclesiastici Л. Віадани (1602), Il quinto libro (1605) та Il quinto libro de 

madrigali a cinque voci (1614) К. Монтеверді, Concerti academici con varie sorte 

di sinfonie a sei voci С. Бернарді (1615) та Madrigali concertati a Due, Tre, 

Quattro voci per cantar, e sonar nel Clavicembalo, Chitarone & altro simile 

stromenti А. Ґранді (1616) тощо. До початку XVII ст. кожен випадок поєднання 

вокальних та інструментальних партій вартий окремої уваги як підхід 

композитора-експериментатора; у 1610-х роках ситуація змінюється. 

Упродовж перших десятиліть XVII ст. композитори ніби вагалися 

включати інструменти у вокальні жанри. Так, П. Кальяті і Р. Ронтані 

залишають на розсуд виконавців, як використовувати інструменти. Причиною 

такої невпевненості композиторів можна вважати сумніви щодо практичності 

вокально-інструментальних поєднань і ризик порушити традиції. У цьому 
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переконує полеміка між Дж. Артузі й К. Монтеверді щодо відходу від 

старовинних правил, найвідоміший в історії ранньої музики приклад зіткнення 

консерватизму й новаторства. Вплив на подальший розвиток музичного 

мистецтва був таким суттєвим, що ця суперечка дотепер привертає увагу 

музикознавців, які екстраполюють її на сучасність. Зокрема, С. К’юзік 

порівнює становлення seconda pratica із зародженням «нового 

музикознавства» в останні 30–40 років, представники якого досліджують дуже 

різні мистецькі явища, пов’язуючи історичні, соціальні, політичні та культурні 

події в одне ціле [215, c. 249]. Д. Левенберг критично оцінює підходи 

сучасного музикознавства до старовинної музики і загалом до часової 

відповідності чи невідповідності певної тенденції в мистецтві [347]. Утім, 

зародження опери і суспільний попит на нове співвідношення музики і слова 

спонукали композиторів оновлювати засоби експонування музичного 

матеріалу. 

Поворотним моментом щодо точної фіксації в тексті інструментів та в 

усвідомленні доцільності їх поєднання слід вважати 1602 рік, коли були 

опубліковані правила basso continuo Л. Віадани. Він, як і К. Монтеверді, не 

залишає вибору музикантам, визначивши інструментальну партію 

обов’язковою для виконання, хоча перехідність періоду відображена й у них. 

П’ята книга мадригалів К. Монтеверді лише частково включає партію basso 

continuo, а факт залучення інструментів не зазначено ні на титульній сторінці 

книги, ні в окремих композиціях: виписана лише партія basso continuo. 

Є. Пінтер характеризує мадригали з інструментальною лінією в цих книгах як 

твори, що втілюють звукову концепцію загалом [402, c. 208]. 

Інструментальний супровід вокальних творів (передусім в жанрі 

мадригала) відомий, починаючи з середини XVI ст., на що вказує Е. Шмітц 

[452, c. 511]. Sinfonici concerti brevi e facili М. Уччеліні (1667) –– це один з 

перших суто інструментальних творів, у назві якого міститься слово 
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«концерт» і не передбачено вокальних партій11. Два хори контрастують в «Te 

Deum Laudamus» Л. Шретера (1571), а відсутність у назві твору слова concerto 

свідчить, що цей термін у першій половині XVIІ ст. не був обов’язковим для 

застосування. Наприкінці XVI ст. інструменти для дублювання вокальних 

партій використали не лише А. та Дж. Ґабрієлі (Concerti per voci e strumenti, 

1587), а і А. Банк’єрі (Concerti ecclesiastici, 1595). За жанровими ознаками це 

мотети з акомпанементом. Опозиція двох хорів у цих творах свідчить про 

закріплення цього принципу викладу як дієвого і важливого засобу 

розгортання музичного матеріалу. Концертність утверджується завдяки 

контрасту низьких і високих голосів, додаванню або виключенню 

інструментальних голосів, що дублюють вокальні партії, а відтак, спонукають 

до тембрових відмінностей: ніби «приховувана» дотепер концертність стає 

композиційним чинником. 

На обережну активізацію інструментальної складової в жанрі мотету 

вказує Р. Тібальді [495, c. 12]. Тромбони в одному творі і скрипки в іншому 

свідчить про диференційований підхід до тембрової складової, у якому б 

зародковому стані він не перебував. Важливим є висновок музикознавця про 

можливість замінювати окремі вокальні партії інструментальними. Взаємодія 

між інструментальними і вокальними партіями у творах багатьох італійських 

композиторів кінця XVI ст. (Дж. Ґалло, Дж. Доменіко) дає підставу Р. Тібальді 

назвати такий твір un mottetto concertato [495, c. 13]. Слово concerti ще до 

мотетів Дж. Ґабрієлі використовував і М. Преторіус, вважаючи це 

справедливим внаслідок залучення композитором «багатьох хорів з 

вокальними партіями, які концертують між собою» [341, c. 35]. Відтак, 

concerto набуває наприкінці XVI ст. ще й значення «перегукування», яке не 

суперечить ні становленню змагального начала, ні наявності узгодженості між 

виконавцями. 

 
11 Цей приклад є винятковим і не віддзеркалює стабільну тенденцію, тому вказуючи на нього, ми, тим 

не менш, згодні з дослідниками щодо відліку історії власне інструментальних концертів від Дж. Тореллі. 
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Важливим чинником утвердження інструментальної лінії у вокальному 

жанрі став жанровий мікст мотету й канцони, народної італійської пісні12, що 

сприяло секуляризації мотету. Включення канцони, зважаючи на популярність 

жанру серед населення і переважно побутовий характер використання, 

означало посилення в ній світського начала. Слід вказати, що з метою 

оновлення літургійної музики в містах північної Італії наприкінці XVI ст. 

утворювались відносно стабільні капели співаків та інструменталістів, які 

називали concerti [495, c. 16]. Їх складали мінімум два, а частіше п’ять-шість 

виконавців на струнних і духових інструментах. Як зазначає А. Карс, 

«[Джованні] Ґабрієлі був, напевно, першим композитором у церковній музиці, 

який писав самостійні партії для струнних і духових інструментів» [54, c. 35]. 

Незважаючи на вкрай обережні спроби вийти за межі точного дублювання 

хорових партій інструментами супроводу (назвати ці мінливі, й кількісно 

невеликі інструментальні об’єднання оркестром, очевидно, неможливо), факт 

зацікавлення можливістю виокремити інструмент навіть на короткий час 

утворює належну основу для майбутніх трансформацій такого прийому. 

Терміни sonata, concerto і sinfonia були дуже близькими за значенням 

приблизно до середини XVII ст. Тому твори, подібні чи навіть однакові за 

жанровими характеристикам, могли мати різне визначення на титульній 

сторінці. У середині XVII ст. починають розрізняти sonata, concerto і sinfonia, 

наприкінці XVII ст. цей процес наближається до завершення: починаючи із 

1670-х років concerto часто трактують як «збільшену» (за щільністю викладу, 

тривалістю звучання, кількістю інструментів тощо) сонату. До кінця XVII ст. 

жанрові ознаки концерту стають чіткішими, засвідчуючи незворотній процес 

термінологічного і практичного розмежування концерту і сонати (їх остаточне 

розмежування відбудеться на початку XVIII ст., коли типологічні ознаки 

кожного з них набудуть загального визнання). Концерт — це жанр суто 

інструментальної музики. Перелік інструментів, для яких він написаний, не 

 
12  Канцона (canzona da sonare, тобто пісня, яка має звучати) походить від інструментальних 

транскрипцій вокальних пісень з секційною (куплетною) структурою. Вважають, що їх коріння сягає 

французьких chansons. 
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визначено точно, проте обов’язковими є струнні інструменти і basso continuo 

у складі оргàна або клавішного інструмента (клавесина, спінета), архілютні 

або віолончелі. Композитори дедалі наполегливіше тяжіли до протиставлення 

окремої інструментальної партії та решти виконавців, поволі сприяли 

увиразнення контрасту й закладаючи основу для нових, майбутніх варіантів 

його втілення. Послідовність вочевидь відрізняє підхід композиторів XVII ст. 

від середньовічних трубадурів, які також поєднували спів з інструментальною 

музикою. 

Серед трьох термінів concerto найпершим втрачає «синоніми» на 

початку XVIII ст. У цьому переконує його порівняння з sinfonia, яка до 

1750-х років не мала чіткої ідентифікації, і лише вказівка автора, а не слухові 

враження, були підставою для того, щоб розрізнити ouverture, sinfonia, і suite. 

Причина швидкої ідентифікації сoncerto полягала в тому, що цей термін, на 

відміну від sinfonia, в оперному жанрі не застосовували, тому його у значенні 

різних форм поєднань музикантів ніколи не пов’язували з театром і сценічною 

дією, а програмний концерт трапляється рідко, на відміну від симфонії, 

увертюри чи поеми. Отже, концерт означає музику, призначену для 

прослуховування, а не перегляду. Навіть Пасхальний чи Різдвяний концерти, 

які можна виконувати в церкві, насправді лише допускають можливість такого 

виконання, основною функціональною сферою концерту як музичного жанру 

є концерт як музична подія. Так, Ч. Кадворт, розмірковуючи щодо виконання 

«Різдвяного концерту» А. Кореллі, вказує на розміщення «Різдвяної 

пасторалі» в кінці концерту і з приміткою ad libitum, що уможливлює 

виконання концерту «за будь-якої пори року і без сезонних конотацій» [214, 

c. 1165]. 

Паралельне функціонування термінів sonata, concerto, sinfonia і 

використання їх, як синонімів, зумовлені двома чинниками. По-перше, кожен 

з них походить з вокальних жанрів, у цьому переконує часте поєднання в одній 

збірці вокальних (арія чи мадригал) та інструментальних (соната, sinfonia, 

танець) творів, зокрема Affetti Musicali Б. Маріні (ор. 1, 1617). Вплив 
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вокальних традицій відчувається й у викладі. Так, у Б. Маріні (ор. 8, 1629) 

мелодія містить характерні для вокальних партій орнаментику і «зависання» 

дисонансів, подібні до викладу партій в мадригалах. Водночас, мелодично 

плавну лінію часом перебивають суто інструментальні прийоми викладу, на 

зразок великого стрибка чи інтервалу. Так поєднували два способи викладу 

музичного матеріалу. 

По-друге, sonata, concerto і sinfonia мають подібний принцип 

експонування музичного матеріалу — контрастність. Sonata piano e forte 

Дж. Ґабрієлі (1590-ті роки) є історично першим записаним твором для мідних 

духових інструментів. Основу контрасту між двома групами інструментів, які 

звучать майже завжди разом, становить динаміка. Ґрунтом для такого явно 

концертного прийому було зіставлення двох хорів у вокальних мотетах. У 

Concerti ecclesiastici Л. Віадани основний контраст відбувається між кількома 

співаками на тлі basso continuo. У концертних мадригалах К. Монтеверді 

опонують один одному вокальні й інструментальні об’єднання виконавців; 

значніший контраст виникає між sinfonia, як інструментальною композицією, 

і мадригалом для солюючого голосу чи голосів і basso continuo. 

Вважаючи бароковий період середини XVII ст. найбільш вірогідним для 

виникнення оркестру, а кінець XVII ст. — для появи інструментального 

концерту, можна стверджувати, що розвиток інструментального концерту 

тривав одночасне із еволюцією оркестру. Розгляд взаємодії між ними пояснює 

потребу у висвітленні витоків концертності і модифікацій її змісту задовго до 

появи інструментального концерту наприкінці XVIІ ст. Тож звернення до 

реалій XVI — першої половини XVII ст. було необхідним, аби визначитися, як 

відбувався процес диференціювання concerto щодо інших інструментальних 

жанрів і яку роль у ньому відігравали інструментальні об’єднання, а з другої 

чверті XVIІ ст. — оркестр. Однак для цього належить з’ясувати якісні та 

кількісні характеристики колективу, який названо оркестром, і аргументувати 

час його виникнення саме у другій чверті XVIІ ст. Уточнення жанрових ознак 



69 

 

сольного концерту, concerto ripieno і concerto grosso і взаємодія між ними 

дадуть змогу простежити їх трансформації з плином часу. 

Виходячи з мети дисертації, особливу увагу слід приділити найбільш 

значущим, проте нетривалим періодам взаємодії концерту і оркестру, які 

визначали вектор їх еволюцій упродовж тривалого часу: 

1) кінець XVI — початок XVII ст., коли concerto як будь-яка форма 

поєднання виконавців трансформується на concerto як наголос на поєднанні 

вокальних та інструментальних партій з тенденцією до вивищення останніх; 

2) друга чверть XVII ст. — час формування оркестру, підґрунтя чому 

утворено трансформаціями концертності і посиленням значущості 

інструментальних партій; 

3) остання чверть XVII ст. — становлення concerto grosso та інших 

різновидів інструментального концерту, що безпосередньо пов’язано з 

розвитком самостійного (не оперного і не церковного) оркестру, призначеного 

для експонування позасюжетної музики, зокрема концертів; 

4) третя чверть XVIII ст. — «оркестрова революція», наслідком якої 

стала стабілізація інструментального складу оркестру, відмова від типізації 

функцій на користь поліфункціональності інструментів, посилення значимості 

тембру і поглиблення міри контрастності в концерті. 

Висновки до першого розділу 

Огляд літератури щодо термінів concerto і концертність, варіантів їх 

походження та інтерпретації і висвітлення становлення концертності у другій 

половині XVI — першій половині XVII ст. дає змогу зробити такі висновки. 

1. Розуміння концертності й термінологічні визначення різних творів, як 

концертів, є одними з найбільш контраверсійних питань у музикознавстві. 

Попри розгляд цих питань, що тривають з кінця XVI ст. й до сьогодні, 

консенсус відсутній. 

2. Аналіз варіантів походження терміна concerto (італійське дієслово 

concertare (боротися, змагатися); італійське дієслово concertare (працювати в 
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гармонії); conser — засівати, contendere — боротися, consero — 

прищеплювати тощо дав підстави вважати малоймовірним походження 

concerto лише від одного слова. Більш доречним і аргументованим виглядає 

синтетичне походження терміна concerto і його трактування як поєднання 

змагання і згоди. Це виявляє іманентні властивості концерту як жанру й 

уможливлює відслідковування трансформацій змісту concerto з середини 

XVI ст. Варіанти інтерпретації терміна також включають відділення концерту 

як музичного жанру з певними типологічними ознаками (об’єкт дослідження 

у дисертації) і концерту як публічної форми презентації музичних творів. 

3. Розрізнення сфер використання терміна concerto (у середині 

XVI ст. — у музичному, немузичному, побутовому, офіційному контекстах; у 

другій половині XVI ст. — для назви будь-якого ансамблю музикантів і 

узгодженого характеру гри; з початку XVII ст. — як наголос на поєднанні 

вокальних та інструментальних партій; в останній чверті XVII ст. — це жанр 

інструментальної музики) дають змогу розмежувати терміни sonata, sinfonia і 

concerto, наголосити на чинниках їх диференціювання та встановити 

залежність змісту concerto від часу використання (XVI–XVII ст. — це 

гармонійне співіснування і незначне контрастування насамперед в сфері 

висоти звучання, динаміки та тембру — людські голоси та інструменти; у 

другій половині XVIII–XXI ст. — контрастність суттєво поглиблюється, а 

сфери її прояву урізноманітнюються).  

4. Зазначена взаємодія між становленням концертності і вивищенням 

інструментального начала на межі XVI–XVII ст. в не-інструментальних 

творах та окреслення періодів найінтенсивнішої взаємодії між концертом та 

оркестром дає підстави для подальших міркувань щодо впливу концертності 

на становлення оркестру і ролі останнього в трансформації концертності. 

Огляд спеціальної літератури дав підстави для висновку, що особливості 

оркестрування концертів висвітлюються несистемно, а значення концертності 

для становлення оркестру майже не висвітлено. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАНОВЛЕННЯ ОРКЕСТРУ І ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНЦЕРТНОСТІ: 

КІНЕЦЬ XVI–XVII СТОЛІТТЯ 

2.1 Оркестр: проблеми становлення 

Час появи інструментального концерту загальновизнаний: кінець 

XVII ст. з можливим зміщенням на одне чи два десятиліття, залежно від 

трактування дослідником поняття concerto grosso. Якщо відлік появи концерту 

як жанру вести від нього, тоді це 1670-ті роки, якщо йдеться про концерт з 

одним солістом, то це 1690-ті чи 1680-ті роки [486, c. 287]. Тож час 

формування інструментального концерту особливих дискусій не викликає. 

Однак щодо оркестру, запитання про те, що таке оркестр, коли він виник 

і які чинники зумовили його появу дотепер однозначної відповіді немає. 

Основною причиною стає різне розуміння сутності оркестру. Залежно від того, 

які ознаки дослідники трактують як визначальні, дефініція оркестру і час його 

появи може зміщуватися не на сотні років, а на тисячоліття. 

Водночас з приводу давньогрецького походження слова «оркестр», на 

відміну від етимології concerto, дискусій немає. Слово ὀρχήστρα (orkhḗstra) 

означало місце розташування хору. Незначні деталі на зразок того, що 

майданчик перед сценою мав форму кола і «не був нічим відділений від 

глядачів» [69, c. 10] чи це був невеликий простір у формі півкола для 

розміщення хору [518, c. 1], на походження слова не впливають13. 

Існує багато визначень поняття «оркестр». В одних ключовим словом є 

«колектив». Так, М. Зряковський характеризує оркестр як «певний набір 

інструментів і колектив музикантів, об’єднаних для спільного виконання 

оркестрових творів» [50, c. 5]. Таке визначення викликає запитання, адже 

інструменти не грають самі. І. Барсова розуміє оркестр як «великий 

організований колектив музикантів, які грають на струнних, духових і ударних 

 
13 Див. більше інформації стосовно етимології слова «оркестр» у примітці 2 у додатку Г. Детальну 

дискусію щодо виникнення оркестру див. також [105, c. 13–23]. 
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інструментах» [11, с. 12]. Дискусійним є вказівка лише на «великий» колектив, 

проте є й камерні оркестри. Запропонований дослідницею склад оркестру так 

само викликає питання, адже в оркестрі, особливо сучасних, є багато інших 

інструментів — колористичних, екзотичних, новітніх. Для С. Коробецької, 

оркестр — це «водночас віртуальна (в уяві композитора) і реальна 

(матеріальна) функціонально організована система тембрів, інструментів і 

виконавців» [67, c. 27]. П. Беккеру оркестр нагадує старовинне родинне 

об’єднання, а історію оркестру він порівнює зі старовинними родинними 

хроніками [167, c. 15]. Т. Картер і Е. Леві трактують оркестр як: 

— об’єднання виконавців на інструментах (оркестр — це інституція); 

— об’єднання музичних інструментів (оркестр — це надінструмент) 

[206, c. 1]. 

Наведені декілька визначень, по-перше, ще раз переконують у 

відсутності уніфікованого розуміння оркестру, по-друге, вони засвідчують 

дуже різні трактування його сутності: колектив музикантів; система; 

надінструмент. Відсутність чітких критеріїв тлумачення слова «оркестр» 

зумовлено різними уявленнями про обов’язковість певних факторів, а також 

відсутністю консенсусу щодо часу його формування. Вочевидь, у визначенні 

оркестру слід уникати і надто абстрактних формулювань, не придатних для 

практичного застосування, і надто обтяжених конкретикою, бо їх не можна 

екстраполювати на різні колективи. Ю. Фортунатов пише, що «оркестр 

з’являється з усвідомленого, а спочатку переважно й неусвідомленого 

бажання якось разом «виконувати музику» [140, c. 18]. Усе це актуалізує 

потребу розуміння оркестру. Утім, для цього бракує відповіді на запитання –– 

коли оркестр стає власне оркестром і які чинники зумовили його появу. 

Г. Благодатов, Ж. Ж. Веллі, К. Губо, Л. Гуревич, А. Карс, 

С. Коробецька, Н. дель Мар та інші вважають початок XVII ст. часом появи 

оркестру. К. Губо пише, що про оркестр можна говорити, починаючи з того 

моменту, коли вибір інструментів мотивується їх функцією, ситуацією і 

виразністю [264, c. 28] і посилається на оперу «Орфей» К. Монтеверді (1607). 
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А. Карс наголошує, що оркестр як організоване об’єднання струнно-

смичкових і духових інструментів «навряд чи існував до XVII століття» [54, 

c. 30]. Тобто саме з цим часом він пов’язує народження оркестру, проте не 

наводить жодних застережень щодо його особливостей. На думку Л. Гуревича, 

оркестр зароджується ще раніше — наприкінці XVI ст. [35, c. 16]. 

Автори багатьох праць не випадково називають кінець XVI — початок 

ХVII ст. часом формування оркестру, пов’язуючи це з появою жанру опери 

загалом, тобто ще до створення «Орфея» К. Монтеверді. Д. Юен, аналізуючи 

склад виконавців на інструментах у перших в історії музики операх «Дафаи» 

та «Еврідіка» Я. Пері, зазначає, що супровід утворювали лютні, старовинні 

флейти, басові віоли і клавесин: «Це аж ніяк не був стандартний оркестр того 

часу, бо жодного стандарту тоді не існувало» [238, c. 9]. 

Визнаючи історичне значення опери «Орфей» К. Монтеверді 

(Е. Таунтон називає композитора «засновником сучасної музики», позаяк він 

«одним із найперших використав інструментальний супровід в драматичній 

музиці» [492, c. 49–50]) власне факт інструментального супроводу співу 

групою виконавців навряд чи є достатнім, аби беззастережно сприймати саме 

початок ХVII ст. як час утворення оркестру. Потрібно також підкреслити, що 

такі камерні поєднання, склад яких постійно змінюється залежно від сценічної 

дії, важко назвати оркестром і тому, що їм бракує і натяку на масштабність. 

Тільки значна кількість музикантів може утворити просторове звучання, 

контрастні протиставлення між солістом і оркестром (в інструментальному 

концерті), меншістю і більшістю (concerto grosso), між різними оркестровими 

групами (концерт для оркестру). Також слід наголосити на вкрай рідкісному 

звучанні всіх виконавців разом. 

Розбіжності щодо часу появи оркестру дуже значні. Так, зокрема 

В. Апатський переконаний, що оркестр виник уже в Давній Греції, коли 

«утворюються великі оркестрові колективи, які включали майже всі відомі тоді 

інструменти» [7, c. 59]. Такого ж погляду дотримується і С. Бородавкін [18, 

c. 39]. Твердження є дуже дискусійним, а головне, належно не 
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аргументованим. Адже обидва дослідники зважають винятково на кількість 

виконавців як визначальний критерій, хоча цього мало для народження 

оркестру. Такий колектив має бути сформований за певними якісними 

ознаками: багатошарова структура, стабільне функціонування, збалансоване 

звучання, насичена темброва палітра тощо. Кількісні характеристики важливі, 

але саме якісні визначають принципи будови колективу музикантів, гідного 

назви «оркестр», і саме вони, незважаючи на всі удосконалення та модифікації 

навіть сьогодні, є обов’язковими для функціонування оркестру як унікальної 

музичної інституції. 

Аналіз опери «Орфей» К. Монтеверді, зі створенням якої так часто 

пов’язують виникнення оркестру, переконливо доводить вторинність 

кількісних характеристик певного інструментального колективу і 

неможливість опори лише на них у пошуках аргументів для визнання його 

оркестром. Одним з ключових якісних чинників є принцип одночасної гри усіх 

музикантів колективу. Натомість в опері К. Монтеверді практично весь час 

спів супроводжують розрізнені звучання окремих інструментів чи невеликих 

(кілька виконавців) ансамблів у складі учасників угрупування [474, с. 7]. Отже, 

цілком логічним видається висновок: «На початку сімнадцятого століття 

оркестру не було» [474, с. 14]. Н. Заслав і Д. Шпітцер пропонують широкі 

часові межі утворення оркестру, який «міг бути “народжений” між 1600 і 

1791» [474, с. 7]. 

Погодитись з аргументацією, що на початку XVII ст. це був ще не-

оркестр, цілком можливо: наведені дискусії щодо назви інструментального 

супроводу абсолютно правомірні. Водночас навряд чи переконує твердження, 

що оркестр утворено наприкінці XVIIІ ст. Адже у середині, надто у другій 

половині XVII ст. гра усіх музикантів у складі колективу разом не 

сприймалась як щось рідкісне. Дж. Стауфер переконаний, що час народження 

оркестру припадає на середину XVIII ст. Він зауважує, що лише 

«класицистичний» оркестр віденських класиків у другій половині XVIII ст. — 

це «справді перший тип ансамблю, який можемо назвати оркестром без 
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застережень або кваліфікації» [475, c. 37]. П. Воллс так само переносить час 

появи оркестру у XVIII століття» [515, c. 530]. На появу оркестру «ближче до 

середини XVIII століття» вказують Р. Вівер [518, c. 1] і Л. Тодд [497, c. 191]. 

Така кількість версій щодо часу виникнення оркестру пояснює потребу 

переформування принципово важливого питання стосовно того, коли оркестр 

стає власне оркестром: чи можна визначити час появи колективу, засади 

функціонування якого тотожні сучасним? Так, це сталося в середині 

XVIIІ ст. Постає ще одне запитання: у який момент «ранній» оркестр 

перетворився на «сучасний»? Відповідь уже не така очевидна, тому знову 

доводить принципову важливість якісних, а не кількісних ознак: вважати 

об’єднання виконавців у давньому світі оркестром лише на тій підставі, що 

воно охоплює десятки чи сотні виконавців, не може бути правомірним. 

Дискусія щодо визначення оркестру та часу його появи демонструє 

взаємозалежність зазначених раніше запитань (які характеристики повинен 

мати колектив, аби називатися оркестром, коли він виник і які чинники 

зумовили його появу). Однак почати слід із відмінностей між різними 

формами об’єднань інструменталістів, адже зрозуміло, що оркестру мали 

передувати інші (кількісно менші, тембрально однорідніші, структурно 

нестабільніші) — узагальнено ці колективи визначимо пре-оркестр. Г. Рейнор 

вважає найголовнішими гільдії міських музикантів [428, c. 13], зазначивши їх 

подібність до середньовічних товариств ремісників і без певних стандартів 

щодо кількості і функціонування. П. Беккер вказує на collegia musica, зібрання 

аматорів і шанувальників музики при університетах на межі XVII–XVIII ст. 

[167, c. 33]. Слід також вказати на консорт — це ансамбль солістів найчастіше 

на інструментах однієї групи чи навіть родини (що уможливлює гру в різних 

регістрах) і дуже рідко мішаного складу. Характерною ознакою консортів є 

цілком довільні співвідношення між інструментами, виконання супровідної, 

підлеглої функції насамперед на балах [518, c. 6] і звичай відокремлювати чи 

навіть протиставляти різні консорти, задіяні впродовж одного заходу [474, 

c. 30], замість їх музикування разом. Ансамбль найчастіше включав 
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інструменти різних груп і мав, без сумніву, більшу самостійність, порівняно з 

консортами. Відмінність між ансамблем і оркестром на початку XVII ст. — 

найменша, порівняно з іншими згаданими формами об’єднань. Їх розрізнення 

безпосередньо пов’язано з масштабом заходу: якщо йдеться про приватну 

подію у невеликому приміщенні, то задіяно незначну кількість виконавців, а 

дублювання струнних партій кількома музикантами є необов’язковим. У разі 

виконання музики у театрі потрібні дублювання партій і ансамбль ніби 

трансформується на оркестр [518, c. 6]. Н. Заслав та Дж. Шпітцер 

наголошують на існуванні двох соціально та функціонально відокремлених 

формах ансамблю у першій половині XVII ст. (з нечастим їх поєднанням в 

опері): continuo-ансамбль за участю клавішного та струнно-щипкових 

інструментів для супроводу співаків; струнно-смичковий ансамбль для 

супроводу танців [474, c. 30]. Отже, відокремлення ансамблів від оркестру 

(попри очевидну нечіткість межі між ними, що зберігалась майже до кінця 

XVII ст.) слід пов’язати: (1) з часом; (2) місцем використання і масштабністю 

заходу; (3) збалансованістю сили звуку всіх учасників; (4) обов’язковістю чи 

винятковістю дублювання партії струнних інструментів; (5) кількістю 

виконавців тощо. 

Інтерпретація цих критеріїв і визначає вибір трактування оркестру як: 

— об’єднання музикантів будь-якої форми; 

— лише такої, що має спеціальні характеристики. 

Щодо цих варіантів точаться основні суперечки і проходить водорозділ 

між пре-оркестром (будь-яким варіантом поєднання інструменталістів) та 

оркестром (колективом музикантів, який має певні кількісні та якісні риси). 

Одна з ознак оркестру — спільна гра кількох виконавців, є недостатньо 

специфічною сама по собі. Додаткові уточнення і деталізація потрібна через 

те, що спільне музикування притаманне й іншим колективам. Потрібно 

враховувати історичні традиції, поточні обставини, питання музичної 

естетики, явища культури та значну кількість інших чинників, щоб 

відокремити оркестр від не-оркестру і пояснити відмінність між ними. 
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Насамперед, це утвердження практики виконання однієї партії кількома 

музикантами в унісон (найчастіше партій струнних інструментів, але інколи 

можливий унісон і в партіях дерев’яних духових) — становлення хорового 

принципу викладу. Він стає визначальним для диференціювання ансамблю й 

оркестру або ширше –– не-оркестру й оркестру. М. Телбот зауважує, що 

оркестр (в сучасному сенсі цього слова) насправді — це «ансамбль, у якому 

кожну струнну партію грають багато музикантів» [487, c. 35]. Потрібно 

підкреслити, що впродовж першої половини XVII ст. розрізнення двох типів 

об’єднань музикантів відбувається у процесі виконання, а не відповідно до 

помітки композитора в партитурі. Додавання більшої кількості музикантів у 

разі виконання у великому приміщенні неминуче зумовлювало дедалі частіше 

і «вимушене» дублювання кількома виконавцями однієї партії. Отже, поява 

кількох однакових інструментів у складі колективу сприяла не лише кількісній, 

а й якісній його трансформації: більше різних інструментів, більший ризик 

неузгодженого звучання різних інструментів — гостріша потреба 

збалансувати їх, зокрема завдяки унісонним поєднанням. Слід врахувати й 

естетичний чинник: кілька скрипок в унісон краще, ніж одна, здатні відтінити, 

наприклад, тромбон. 

Перехід від ансамблю (один виконавець на партію) до оркестру (кілька 

виконавців на партію), що розпочався наприкінці XVI ст. і тривав десятиліття, 

був поступовим і повільно поширювався у практиці. На межі XVII–XVIIІ ст. 

виконання кількома виконавцями струнної партії в унісон набуло 

унормованості. Слабкіші, порівняно з духовими інструментами, струнні 

потребували унісонних поєднань, щоб урівноважити їх. Протягом другої 

половини XVII ст. хоровий принцип експонування поширюється на виклад в 

оркестрі, а ансамблевий (один виконавець на партію) дедалі чіткіше 

відзначатиме іншу інструментальну структуру — ансамбль. У групі духових 

інструментів в оркестрі ансамблевий принцип викладу переважає. Варто 

наголосити, що йдеться про ситуацію, коли дублювання партій кількома 

виконавцями має на меті досягти спеціального сонорного ефекту. В опері 
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«Орфей» К. Монтеверді зазначено десять виконавців для п’яти партій, що, 

напевно, передбачає дублювання. Утім, на думку Т. Картера та Е. Леві [206, 

c. 4], цього недостатньо, щоб такий колектив назвати оркестром. Н. Заслав (як 

Р. Вівер та П. Лакі) переконаний, що об’єднання виконавців, яких 

композитори залучали в театрі і церкві протягом XVII ст., слід вважати не 

оркестром, а інструментальним ансамблем [537, c. 484–488]. Це зумовлено їх 

варіантом відповіді на питання: коли ж оркестр стає власне оркестром?  

Кількість виконавців –– це третя (крім хорового викладу й тяжіння до 

одночасного звучання всіх виконавців — tutti) ознака оркестру і друга 

відмінність між ансамблем і оркестром (крім принципу викладу). Колективи 

до 10 учасників мають відповідні назви і класифікуються за якісними і 

органологічними характеристиками у монографіях І. Польської [91, c. 43–44], 

Л. Повзун [87, c. 9–10] та ін. Отже, об’єднання до 10 виконавців утворюють 

ансамбль, у якому може час від часу використовуватись і хоровий принцип 

викладу, зумовлений загальною кількістю музикантів та наявністю у складі 

кількох виконавців на однакових інструментах. Ансамблевий принцип 

викладу переважає, а назва колективу за кількістю музикантів так само 

підкреслює, що йдеться про ансамбль, а не оркестр. 

Звертаючись до кількісних характеристик, слід вказати, що межа між 

ансамблем і оркестром у XVII — початку XVIII ст. значною мірою втрачає 

чіткість. Невеликий колектив часів Й. С. Баха (10–15 музикантів) і не мав 

сприйматись як «великий оркестр». Чи були барокові концерти задумані як 

камерні (концепція «один виконавець на партію») або оркестрові (кілька 

виконавців партії в унісон) не має однозначної відповіді, бо історичний 

контекст становив неприйнятну сьогодні (і цілком стандартну для XVII і 

значною мірою для XVIII ст.) ситуацію, коли не композитор обирав потрібні 

йому інструменти, а конкретна ситуація диктувала, які і в якій кількості 

інструменти він може залучати тут і тепер. Музиканти і композитори доби 

Бароко не могли мати «правильну» чи «хибну» концепцію щодо «оркестру» 

чи «ансамблю». Різні можливості і умови впливали на втілення задуму. 
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Композитори XVIII ст. звертали увагу на збалансованість звучання, адже 

жоден слухач не вкаже на дисбаланс викладу в оркестрових сюїтах Й. С. Баха, 

concerto grossi Ґ. Ф. Генделя чи їхніх сучасників. Для тогочасного 

композитора найважливішим було узгодити високі, середні й низькі 

інструменти насамперед у струнній групі. Додавання контрабасів до 

віолончелей так само істотно збільшувало «ансамбль» [486, c. 287]. Тому 

бароковий інструментальний концерт характеризується гнучкістю, яку 

неможливо виявити в пізніше створених концертах: їх міг, за потреби чи за 

певних обставин, виконувати невеликий колектив — ансамбль, як сьогодні 

розуміють таку форму об’єднання музикантів, з одним виконавцем на партію. 

Виконання концерту оркестром, у якому є кілька виконавців однієї партії, теж 

було можливе (у разі фінансової спроможності запросити додаткових 

музикантів). Згадаймо вказівку на титульній сторінці Concerto grossi оp. 6 

А. Кореллі про можливість їх виконання, як «тріо сонати», — лише групою 

concertino: межа між ансамблем і оркестром у XVII ст. була вкрай тонкою. 

Однією з найважливіших ознак оркестру є засади побудови колективу. 

Насамперед, йдеться баланс. Незбалансованість звучання, викликана 

поєднанням інструментів, відмінних за силою й характером тембру, 

ускладнює одночасну гру всіх музикантів: саме неоднакова сила звучання 

оргàна, скрипки, тромбона і лютні заважала композиторам початку XVII ст. 

використовувати їх у tutti [518, c. 8; 335, c. 42]. 

По-друге, важливою є стабільність інструментальної бази. Постановка 

опер за межами місця їх створення стала одним із ключових факторів, що 

вплинули на появу оркестру як відносно уніфікованого колективу, хоча до 

другої половини XVIIІ ст. композитори часто змушені були використовувати 

лише наявні інструменти і в обмеженій кількості. 

Ще одним фактором формування оркестру став basso continuo. Він 

«цементував» вертикаль, зумовлював перманентність функції окремих 

інструментів і сприяв поєднанню різних за силою, тембром і характером 

інструментів. 
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І наостанок, — сам статус. Адже тогочасні інструментальні об’єднання, 

які практично завжди діяли при театрі чи церкві, були несамостійними.. Так, 

Б. Напреєв, пов’язуючи формування оркестру як самостійної одиниці зі 

«становленням и оформленням індивідуальних якостей оркестрового 

звучання», відсуває появу незалежного оркестру аж до XVIII ст. [75, c. 15]. 

Такий підхід не є переконливим тому, що не враховуються різні форми 

самостійного функціонування оркестру на початку XVIII ст., зокрема 

інструментальні концерти та оркестрові сюїти. 

Отже, йдеться про якісні характеристики колективу, необхідні для 

утворення й функціонування оркестру. Саме вони, а не кількість виконавців 

чи спосіб викладу викликають дискусії щодо визначення оркестру і часу його 

появи. Викладене дає підстави сформулювати основні характеристики 

оркестру і запропонувати його визначення не як будь-якої, а саме як особливої 

форми об’єднання музикантів, що має додаткові характеристики. 

Насамперед слід почати з кількості виконавців. Для інструментального 

складу, у якому понад десять виконавців (критично важливої межі немає, 11, 

12 чи 14) правомірним буде визначення «невеликий» або «камерний» оркестр. 

У такий спосіб, підкреслюється його відмінність від «стандартизованого» 

колективу, який зазвичай є «більшим». Точна межа між умовно «малим», 

«середнім» і «звичайним» оркестром відсутня. Єдиним критерієм може бути 

час функціонування колективу, адже твори Й. С. Баха не розраховані на 

виконання сотнею музикантів. Спроби здійснити це у ХХІ ст. призводять до 

втрати бароковою музикою своєї ідентичності і виникненні стильового 

дисбалансу (дисонанс внаслідок поєднання різних виконавських стилів, 

заміни клавесинів на фортепіано, збільшення кількості виконавців тощо). 

У ХІХ ст. оркестр із 12 осіб вважали б «малим», а у ХХ ст. назвали б 

«камерним», щоб підкреслити відмінність від «великого симфонічного». 

Мінімальним за складом є струнний оркестр –– близькість тембрів струнних 

інструментів забезпечує гармонійність звучання такого колективу. Три–

чотири перші і три других скрипки, два альти, дві віолончелі й один контрабас 
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уможливлюють досягнення певних якісних характеристик оркестру. 11 — це 

мінімум, 13 чи 14 — становлять вже більш відчутну несхожість якості 

звучання, порівняно з ансамблем. Важливо, що кількість виконавців в 

ансамблях (на відміну від оркестру) не залежить від часу їх функціонування: 

квартет в музиці XVIIІ чи ХХІ ст. залишається квартетом. Отже, кількість 

виконавців в оркестру передбачає: (1) більше виконавців, ніж в ансамблях; (2) 

залежність кількості оркестрантів від «норм» певного часу. Мінімум — це 11–

12 виконавців, а максимум теоретично необмежений, але на практиці (через 

логістичні, фінансові та організаційні проблеми) також не є безмежним. 

Важливе значення мають якісні характеристики оркестру. Однією з 

принципових його ознак є баланс, що формується завдяки неоднаковій 

кількості різних груп. Щоб вибудувати баланс, необхідно поєднати різні 

інструменти на одній незмінній основі. Для барокового оркестру такою 

основою став basso continuo. До середини XVIII ст. він забезпечив колективу, 

строкатому за складом інструментів і нестабільному за структурою, 

узгодженість і цілісність навіть коли, здавалося б, досягнути гармонійного 

звучання неможливо. З утвердженням basso continuo у складі оркестру 

проблема tutti втратила свою актуальність. Отже, головною якісною 

характеристикою оркестру є збалансованість, що визначається: 

–– різною кількістю виконавців на різних інструментів, залежно від сили 

цих інструментів; 

–– наявністю, за потреби, певної основи, що об’єднує навіть дуже 

контрастні інструменти перманентною дзвінкістю однакової палітри тембрів. 

Ще одна важлива якісна характеристика оркестру –– темброва 

різноманітність. Практика переконує, що чотири тембри, як у струнному 

оркестрі, цілком достатньо для необхідної контрастності тембрів і їх 

збалансованого поєднання. Щодо максимальної кількості тембрів в оркестрі, 

то жодних обмежень чи настанов немає –– усе залежить від художнього 

задуму композитора. Якщо йдеться про традиції, історичні особливості, то на 



82 

 

різноманітність тембрів в оркестрі впливала наявність відмінних виконавців і 

належного фінансового забезпечення з боку графа, короля чи герцога. 

Важливу роль відіграє й позиція дослідника. Щоб визначити сутність 

трансформацій структурно неоднорідних і розрізнених інструментальних 

колективів у першій половині XVII ст., необхідно уточнити, як і за якими 

характеристиками оцінюється оркестр? Від цього залежать два можливі 

підходи до часу появи оркестру та його сутності: 

1) якщо трактувати оркестр тільки як об’єднання виконавців для 

супроводу вистави в театрі чи сакральної церемонії в церкві, без застережень 

щодо спільної гри чи нарізно, кількості виконавців і балансу звучання, то 

правомірно стверджувати, що оркестр утворився на початку XVII ст.; 

2) якщо розглядати оркестр як колектив музикантів, заснований на 

особливих відносинах між різними інструментальними групами, зважати на 

кількість виконавців у кожній, на норми побудови й реального 

функціонування (хоч і нечастого) колективу незалежно від театру і церкви, то 

зародження оркестру слід пов’язувати з серединою XVII ст. 

Кожен із двох розглянутих підходів по-своєму правомірний, тому дійти 

одностайності в цьому дискурсі мало ймовірно. І все ж, важливо застерегти: 

визначити точний час появи оркестру неможливо –– надто тривалим є процес 

його формування. 

Наведені міркування дають підстави вважати другу чверть XVII ст. за 

найбільш вірогідний час появи оркестру –– період, коли вперше в історії 

склалися умови для формування інструментального колективу на нових 

засадах. Водночас цей колектив вартий застереження «ранній», насамперед 

через відсутність побутування власне терміна «оркестр» у сучасному 

змістовному наповненні, мінливість інструментального складу та цілком 

інший, порівняно з «класицистичним» (друга половина XVIII ст.) підхід до 

балансу між усіма виконавцями. Попри ці суттєві відмінності (які дають змогу 

відокремити «ранній» (бароковий) і «сучасний» (класицистичний) оркестри у 

третій чверті XVIII ст.) до середини XVІІ ст. кількість музикантів для спільної 
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гри вочевидь зростає; складається практика дублювань кількома виконавцями 

струнної партії (спочатку в оперному оркестрі); узвичаються тутійні епізоди. 

На користь існування оркестру вже в другій чверті XVII ст. свідчить, 

перш за все, заснований Людовіком XIII у 1626 році «Les Vingt-quatre Violons 

du Roy». Об’єднання включало струнні інструменти неоднакового розміру і 

теситури, кількість кожного виду інструментів була різною, що забезпечувало 

збереження красивого гармонійного звучання у процесі спільної гри. Колектив 

функціонував на регулярній основі, у ньому грали найкращі виконавці свого 

часу (наприклад, Ж. Б. Люллі). «24 скрипки короля» супроводжували різні 

офіційні заходи при королівському дворі, тобто здійснював світське 

музикування. Усе це дає підстави стверджувати, що йдеться про перший в 

історії оркестр, який крім декоративної і розважальної цілей, «виконував 

важливу функцію утворення атмосфери пишності» [231, c. 76]. Гармонійний, 

достатньо численний, як для свого часу, збалансований завдяки різній 

кількості виконавців, регулярний, стабільний колектив, який не мав аналогів. 

Другим аргументом щодо існування оркестру в першій половині 

XVII ст. (без уточнення десятиліття, надто — року) слід вважати значну 

кількість опер, поставлених поза межами місця їх створення. Принципова 

важливість цього чинника пояснюється тим, що презентація «Коронації 

Попеї» К. Монтеверді в Неаполі чи «Закоханого Геракла» П. Ф. Каваллі в 

Парижі, тобто в іншому місті, ніж відбувалася їх прем’єра, означала, 

принаймні, прагнення композитора знайти в новому театрі колектив 

музикантів відповідного інструментального складу [206, c. 2]. Можливість 

втілити оперу на іншій сцені означала наявність хоч і початкових, але певних 

стандартів оперного оркестру та дещо загальних, але обов’язкових вимог 

щодо його складу. Трансформація ситуації, коли композитор змінював 

партитуру до можливостей конкретного театру, відповідно коригуючи свій 

твір, а не місцевий оркестр пристосовувався до нотного тексту митця, була 

досить тривалою. Тому «вирішальним чинником, очевидно, були обставини, а 
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не вибір» [54, c. 79]. Остаточні зміни у відносинах композитор — текст — 

театр відбудуться тільки наприкінці XVIII ст. 

Третім аргументом на користь появи оркестру у другій чверті XVII ст., 

вагомим чинником стандартизації колективу й утворення постійно діючих 

музичних об’єднань стала поява до середини XVII ст. при кожному великому 

театрі «струнного ансамблю» [206, c. 4]. Це була перманентна група 

виконавців на струнно-смичкових (скрипки, тенорові, басові віоли) і струнно-

щипкових інструментах (різні види лютні), а також інструментальна група 

basso continuo: клавесин або спінет, а в церковному оркестрі оргàн, низькі 

струнні інструменти на зразок віоли да гамба, інколи духові інструменти — 

тромбон, фагот. Отже, до середини XVII ст. склались умови, які уможливили 

появу особливої форми об’єднання інструменталістів, гідної назви «оркестр», 

попри відсутність її змістовного наповнення у тогочасній культурі. 

2.2 Cento concerti ecclesiastici Лодовіко да Віадани, basso continuo 

й оркестр 

Твір Л. Віадани Cento concerti ecclesiastici (1602) вважають знаковими 

для становлення взаємодії між пре-оркестром і концертністю — контраст між 

двома чи більше різночисленними угрупованнями виконавців, внаслідок 

зіставлення яких утворюється опозиція сонорності. Слово сoncerti у цьому 

циклі вказує на те, що саме з цього часу basso continuo стає обов’язковим 

складовим елементом практично будь-якого інструментального, а за лічені 

роки й вокально-інструментального колективу. Це стало одним із поворотних 

моментів в історії музичного мистецтва. Враховуючи малу численність 

тогочасних колективів, цифрований бас сприяв суттєвому збільшенню об’єму 

звучання і поєднанню різнотембрових партій в одне ціле. Швидке прийняття 

basso continuo і значна гнучкість інструментального наповнення створили 

належну основу для об’єднання виконавців на музичних інструментах. З 

утриманим басом пов’язана також зміна наприкінці 1730-х років супровідної 

функції, притаманної інструментальним партіям у жанрі мадригала (перші 
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десятиліття XVII ст.), на мелодичну. Concerti Л. Віадани, попри цілком інший 

(порівняно з сучасним зміст цього терміна) пов’язують concerto і orchestra 

(тією мірою, наскільки правомірно використання цієї назви щодо колективу 

початку XVII ст.) завдяки basso continuo завдяки унормуванню зіставлення 

інструментальних та вокальних партій (з відповідним посиленням контрасту), 

що сприяло рельєфнішому прояву концертного начала. Водночас узвичаєння 

інструментальних поєднань готувало належний ґрунт для становлення 

майбутнього оркестру.  

Концерти Л. Віадани — це вокальні твори для одного чи кількох 

виконавців в супроводі оргàна. М. Преторіус, посилаючись на передмову до 

Cento concerti ecclesiastici [341, c. 26], та К. Губо [264, c. 27] вважають, що 

Л. Віадана винайшов basso continuo — незмінну структурну основу оркестру, 

що домінувала до другої половини XVIII ст. Такий підхід протирічить 

історичним фактам, адже інструменти, що підкреслюють басову лінію, 

композитори спорадично включали й раніше за Л. Віадана. У творах кінця 

XVI ст. партія органіста — це низькі звуки партії басів (чи інших голосів, якщо 

вони звучали нижче за всіх). У такий спосіб інструментальна лінія найміцніше 

пов’язувалась з вокальними й була в основі вертикалі, утворену співаками. 

Тож органіст сприяв поєднанню всіх виконавців в одне ціле, але композиція, 

принаймні теоретично, могла звучати й без нього. Л. Віадана запропонував 

новий підхід: його басова лінія була відносно самостійною відносно вокальної 

партії. Час від часу (особливо в наступних після першого тому виданнях 

Concerti для двох або трьох голосів з органом) органний бас дублює нижній 

вокальний голос, максимально наближаючись до традицій кінця XVI ст. 

Водночас інколи (в одноголосних для високих голосів) інструментальний 

basso continuo презентує незалежний матеріал. У концертах для басового 

голосу інструментальна й вокальна партії найбільше зливаються. 

Тож вважати Л. Віадани «винахідником» цифрованого баса було б 

несправедливо. Про це, зокрема, пише Ф. Т. Арнольд [160, c. 2], вказуючи на 

його попередників — Я. Пері та Дж. Каччіні. Слід згадати й «Мотети» 
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Дж. Моссано, опубліковані 1598 року в Мілані, в яких басову лінію оргàна 

розміщено окремим рядком. У цьому полягає новаційність такого викладу й 

відмінність від поширеної наприкінці XVI ст. практики, коли виконавець на 

клавішному інструменті самотужки складав свою партію на основі найнижчих 

нот з партії басів; процес ускладнювався наявністю двох чи трьох хорів. 

Л. Віадана не перший започаткував виписування basso continuo на окремому 

рядку. Однак він першим детально й послідовно виклав міркування щодо 

нової лінії, зосередившись, передусім, на її естетичному значенні. 

У передмові до Concerti композитор пояснює потребу у новій опорі 

партій співаків — basso continuo, покладаючи на органіста відповідальність за 

будь-який варіант виконання: «Саме на його [органіста] розсуд акомпанувати 

іншим партіям [співакам], як йому заманеться» [508, c. A2]. Цікаво, що на 

розсуд виконавців покладатимуть спосіб експонувати твір за участю 

інструменталістів навіть через 35 років: Д. Мадзоккі у передмові до збірки 

мадригалів і концертів (1638) зауважує, що уведення basso continuo залежить 

від смаку виконавця. Водночас, Л. да Віадана застерігає від порушення 

балансу («не перекрити чи не збентежити надто активним рухом [співака]» 

[508, c. A2]) чи узгодження, відповідності регістрів гри, залежно від соліста 

(сопрано, альт, тенор чи бас) [508, c. A3]. Фактично, це розкриває «філософію» 

утриманого басу: збагатити виклад, додати новий відтінок у звучання, 

підтримати співака, але не порушити загальну гармонійнсть і вишуканість. За 

кілька років (1607) А. Агадзарі запропонує тогочасним виконавцям правила 

правопису цифр у басовій партії [154, c. 5] як удосконалення викладу basso 

continuo, наголошуючи на потребі досвіду як обов’язкового для вправності 

виконавця (цілком суголосне ідеї Л. да Віадани зауваження), відзначаючи 

відмінності між записами інструментальних і вокальних партій. 

Слід підкреслити суттєву відмінність між basso seguento, яку А. Банк’єрі 

пояснює в передмовах до своїх творів, та basso continuо у Л. Віадани: перший 

незмінно іде за вокальним голосом, тобто він позбавлений навіть відносної 

незалежності, притаманної другому (звідси назва –– basso seguente (італ.) — 
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бас, який слідує). Ще одна відмінність –– партія оргáна для basso seguento не 

мала тактових рисок, як і тогочасні вокальні партії. Цим вона ще більше 

наближалась до них, ставала їх «тіню». У той же час basso continuо було 

тактовано. Яким чином за таких умов співаки та інструменталіст 

вибудовували акорди, не руйнуючи вертикалі, — це, як пише з відтінком іронії 

Ф. Арнольд, — «інше питання» [160, c. 6]. 

Концерти Л. Віадани — це поєднання кількох начал: 

— назва містить термін «концерт» у значенні спільного виконання твору 

співаками та інструменталістами; 

— відносно активна, а епізодично навіть самодостатня партія органіста 

(стиль concertato — солювання без супроводу, антонім до a capella гри; 

concerto i concertato в музиці початку XVII ст. використовуються, як синоніми 

[459, c. 131]); 

— закладання основи для майбутнього оркестру (basso continuo — це 

об’єднуючий чинник різних інструментів і голосів, як у ранньому оркестрі). 

Для становлення концертності важливим є не лише поглиблення 

контрасту між сольною вокальною партією і супроводом (як це було у 

Л. Віадана), а й зростання віртуозності соліста, посилення, хоча й епізодичне, 

самостійності супроводу. Обидва процеси означали трансформацію 

традиційного багатоголосся з опорою лише на basso continuo в месі й 

прокладання шляху до гомофонно-гармонічного викладу, в якому солюючий 

голос є опорним і набуває значної самостійності, тоді як супровід стає більш 

підпорядкованим солісту і лише підтримує багатоголосну гармонію. Рідкісні 

приклади експериментувань трапляються у творах кінця XVI ст. Наприклад, в 

«Kyrie» Дж. Ґарібальді (1597) високий голос на короткий час відокремлюється 

від решти і натхненно звучить, відтінений супроводом. У Сoncerti ecclesiastici 

Л. Віадани соліст має дещо більшу свободу, а композитор ніби досягає балансу 

між новаторством викладу і жанровими традиціями, сакральним змістом. 

У першій половині XVII ст. група інструментів basso continuo у світській 

музиці включала клавесин або спінет, теорбу, арфу, басову віолу, лютню, ліру, 
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а в церковних музичних жанрах переважав оргàн. Від початку XVIII ст. його 

склад зазнав змін: до оргàна (у церковних) чи клавесина (у світських жанрах) 

композитори дедалі частіше додавали віолончелі, контрабаси (замість басових 

віол), іноді тромбон і фагот. Відтворена групою інструментів гармонія 

утримувала й упорядковувала музичну вертикаль. На основі basso continuo 

виконавці (на клавесині, органі, лютні) могли імпровізувати. 

З часом, приблизно у другій чверті XVIII ст., basso continuo почав 

гальмувати розвиток оркестру. Вибудовування усієї структури на основі basso 

continuo і незмінність цієї основи звучання стримували інструментальне 

солювання, відчутно пом’якшували, а часом і зовсім нівелювали тембральну 

диференціацію вертикалі. Щоправда, не всі дослідники історії оркестру 

поділяють цю думку. Зокрема С. Бородавкін, який постійно опонує А. Карсу в 

оцінюванні певних прийомів оркестрування, вважає думку англійця 

«обмеженістю, зумовленою часом написання» [17, с. 2; 18, c. 97]. 

Наполегливі спроби витіснити утримуваний бас зі складу оркестру 

рішуче пожвавились у 1740–1760-х роках (Д. Стівенс аналізує процес 

«відторгнення» оргàна зі складу basso continuo і оркестрі у другій половині 

XVIII ст. [477, c. 627–630]). Відмова від цього базового елементу стала точкою 

відліку в еволюції оркестру: вона зумовила докорінний перегляд засад оркестру, 

спричинила його глибинні якісні трансформації. Історично прогресивна роль 

basso continuo полягала в тому, що він надав змогу пов’язати всю вертикаль в 

оркестрі, усі інструменти виконавського колективу в одне ціле, будучи 

незмінним і характерним елементом оркестру. Він пом’якшив дисбаланс між 

різними за силою і тембром інструментів, уможлививши їх спільне і 

гармонійне поєднання. Його регресивна роль виявилась у тому, що упродовж 

приблизно 150 років він надавав звучанню оркестру особливої дзвінкості, 

специфічної щільності, сприяв значній тембральній рівності звучання і 

стримував солювання. 
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2.3 Мадригали Клаудіо Монтеверді та їх значення 

для трансформації концертності і становлення оркестру 

На трансформацію концертності і на становлення оркестру суттєво 

вплинули мадригали К. Монтеверді. Цей жанр став для композитора 

справжньою творчою лабораторією. Перша книга його творів видана 

1587 року, восьма — у 1638-му. Перша–четверта книги написані для хору a 

capella, у п’ятій деякі номери містять basso continuo. Потрібно згадати також 

Scherzi musicali (1607). Важливою їх ознакою стає імпровізаційний характер 

викладу на початку кожної строфи. На думку Д. Арнольда, він сприяв 

утворенню «строфічних варіацій», коли на тлі незмінного басу варіювалась 

мелодія, максимально увиразнюючи зміст [158, c. 43], а форму Scherzi musicali 

дослідник визначає як «строфічні пісні» [158, c. 44]. М. Оссі наголошує, що 

формотворчу роль виконували інструментальні ritornello, відділяючи кожну 

строфу [386, c. 278]. Вочевидь, це сприяло вивищенню інструментальної 

складової, відбиваючи загальну тенденцію початку XVII ст., про що йшлось у 

контексті висвітлення basso continuo у тогочасних творах. 

До середини XVI ст. мотет і меса були основними жанрами ренесансної 

сакральної музики. Мотет не мав характерних ознак, що дає підставу називати 

мотетами майже будь-які старовинні вокальні жанри, крім циклічної меси [459, 

c. 17]. Поява в середині XVI ст. мадригала знаменувала важливий етап в історії 

музики, адже розуміння поезії, написаної рідною мовою, сприяло доступності 

мистецтва для мирян, надавало змогу виразити особисті почуття, цілком 

зрозумілі кожному, уникати загальників, притаманних старовинним біблійним 

текстам у месі. Мадригалом, написаним аматорами, в останні десятиліття 

XVI ст. зацікавились професійні композитори (Л. Маренціо, Ж. де Вер, 

К. Монтеверді). Це сприяло його функціонуванню й у XVIІ ст., хоч опера й 

ораторія майже витіснили мадригал до початку1630-х років. 

К. Монтеверді чітко диференціює мадригали з basso continuo і без нього, 

використовуючи щодо перших підзаголовок — Concertato, яке вказує на інший 

підхід до солювання в композиції (випадки залучення інструменталістів у 
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ренесансні поліфонічні жанри відомі й набагато раніше: мадригал 

Д. Данстебля (межа XІV–XV ст.), мотет Г. Дюфе (перша половина XV ст.) — 

містять спорадичні поєднання вокальних та інструментальних партій. У 

мадригалах, назви яких не містять concertato, час від часу відбуваються 

зменшення кількості голосів до чотирьох чи трьох. Однак опора на 

п’ятиголосся в концертних мадригалах становить непорушну норму. У них 

також часто на тлі basso continuo виокремлюється соліст. Це уможливлює 

зіставлення епізоди a capella й інструментального супроводу, а також різних 

типів фактур. Концертність, проявом якої стає посилення віртуозності партій 

і поглиблення контрастних зіставлень для втілення змагального начала, 

виявляється практично на всіх рівнях, набуваючи ознак продуманої 

композиційної стратегії, тобто певного принципу, який покладено в основу 

не окремих епізодів, а композиції загалом. 

Е. Пінтер вважає, що довершене володіння старовинною поліфонією з 

одночасним додаванням інструментів властиві концертному стилю 

К. Монтеверді [402, c. 210]. Мабуть, це одне з перших, якщо не перше, 

поєднання стильових начал, результатом якого стає художньо достовірний 

результат. Корені майбутніх мікстів класицистичного і романтичного начал, 

зокрема в оркеструванні концертів Й. Брамса чи джазу і класичного мистецтва 

у Д. Гершвіна, слід шукати на початку XVII ст., як би парадоксально це не 

виглядало, адже для поєднання різних стилів однієї інтуїції мало. Очевидно, 

потрібно було знайти такий баланс між двома складовими, при якому, попри 

відсутність між ними рівності статусу і провідній ролі одного начала, друге, 

тим не менш, виявляється досить чітко і впливає на перше. У К. Монтеверді 

провідною є поліфонія. Водночас, певний творчий імпульс, зумовлений 

потребами, зокрема емоційними, естетичними, культурними, привніс деякі 

зміни у «традиційний» підхід. Для К. Монтеверді чинниками змін були 

становлення опери і пов’язаний з цим суспільний запит на музично-сценічне 

мистецтво, творчо-надихаюча атмосфера Мантуанського герцогського двору, 

тенденція до драматизації музики, можливість практично втілити 
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театралізоване дійство навіть не в театральному жанрі. Усе це породжувало 

контрасти в мадригалі між solo і tutti, інструментальною і вокальною лініями. 

Це спонукало композитора шукати інші підходи до тембрів, їх контрастних 

протиставлень (згадаймо три варіанти інструментів для трьох basso continuo в 

сьомій книзі). Solo використовується не тільки для розрідження викладу, а й 

для індивідуалізації експонування матеріалу, вираження особливого, 

неповторного характеру («Misero Alceo» в шостій книзі). Старовинна основа 

мадригалу не гальмує творчої фантазії митця, а становить основу для 

трансформацій і започатковує нову музичну епоху загалом. 

Перші чотири книги мадригалів написані К. Монтеверді для 

п’ятиголосного складу співаків a capрella14; композитору у цих творах була 

доступна лише опозиція чоловічих і жіночих голосів або низьких і високих 

регістрів. Використання basso continuo дає змогу поглибити контрасти, не 

втрачаючи в силі звуку — у зіставленні голосів і, відповідно, наявності пауз в 

партіях, при цьому щільність викладу і гучність істотно змінюються. У 

зіставленні інструментальних і вокальних тембрів загальна міць звучання і 

контрастність істотно зростали, як і вагомість барви окремого виконавця. Так 

постала можливість зіставляти не лише голоси між собою, а й з інструментами. 

Використання інструментів у хоровому творі відкриває й інші сфери 

контрастувань, крім тембрової. Так, контраст розцвіченої вокальної лінії і 

стриманої суворості інструменталіста, як в «Ahi come a un vago sol» (п’ята 

книга), орнаментика в партії соліста постає важливим засобом музичної 

виразності, посилюючи експресію. У такий спосіб підкреслено стриманий 

характер супроводу поглиблює контраст. На початку «Ahi come a un vago sol», 

активно взаємодіючи, солюють quinto і tenore. Сперечаючись і перебиваючи 

одне одного (що відтворено імітаціями, наприклад, тт. 1–3, 8–10), кожен з них 

ніби намагається довести щось своє. За мить, виснажені, вони злагоджено 

звучать в терцію або сексту (тт. 4–6, 11–14). Часом лунає коротке solo (друге 

 
14 Детальний розгляд становлення і трансформації концертності у мадригалах К. Монтеверді див. 

[106]. 
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сопрано в т. 7), далі знову дует. Ці чергування фактур виражають емоційний 

стан закоханих, надають ознак імпровізації. Імовірно, саме такі епізоди поволі 

готують майбутні каденції солістів в інструментальних концертах. Примітно, 

що вони відсутні в інших мадригалах п’ятої книги, у яких basso continuo не 

використовується. Виклад з частими soli посилює сценічність дії в мадригалі. 

Трансформація цього жанру відбувається синхронно зі становленням опери, а 

отже, має місце їх взаємопроникнення, виявляючись в переосмисленні 

концертного начала, зокрема завдяки поглибленню контрасту. 

Насамперед це стає очевидним завдяки неоднаковій щільності викладу, 

як визначальній композиційній характеристиці саме «концертних» мадригалів 

(із basso continuo). В «Ahi come a un vago sol» зіставлені два соліста і всі п’ять 

виконавців, у «T’amo mia vita» — canto і чотири інші голоси. Ефект посилює 

використання різних ладів у соліста й tutti. В «E cosi a poco e poco» 

(шестиголосний) контрастують дво- і триголосся, а далі — три і чотири, 

чотири і п’ять голосів, швидко переходячи до шестиголосся, яким і 

завершується мадригал. Така гнучкість фактури, сили і щільності звучання 

відсутні у творах a cappella, стаючи характерною ознакою саме концертних 

мадригалів, і знаменують становлення seconda prattica.  

Поглиблення контрасту відчутне також завдяки зіставленню технічно 

складнішій партії соліста і простішій партії в tutti. Перша містить стрибки в 

мелодії, дрібні тривалості, вишуканий ритмічний малюнок, часті синкопи й 

заліговані ноти — вочевидь проявляється імпровізаційне начало. Решта партій 

спираються на інтонаційно та ритмічно стриманіший матеріал. Прояв 

концертності часто пов’язують саме з посиленням віртуозного начала [5, c. 6–

7; 511, c. 4], що й відбувається в «концертних» мадригалах К. Монтеверді. Тож 

імпровізаційну манеру виконання, основу якої становить ускладнена ритміка і 

охоплення голосом всього діапазону, є очевидним проявом концертності. 

У solo баса з «Amor se giusto sei» (тт. 13–21) використано пунктований 

ритм, орнаментику шістнадцятими, низхідні стрибки на велику септиму 

(на межі тт. 14–15), і навіть на велику нону (т. 20), щоб наголосити: «Я тебе 
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кохаю!». Широкі й технічно складні стрибки, постійні зміни тривалостей (різні 

види пунктирів, чергування довгих і коротких тривалостей) вирізняють саме 

партію соліста для передачі екстатично-схвильованого стану радості. Такий 

виклад зовсім не властивий тутійним місцям, що спираються на рівні 

послідовності вісімок, четвертних і половинок, плавний рух і невеликі 

стрибки — усе віддзеркалює більш об’єктивний тон решти виконавців, які 

закликають закоханих не стримувати почуттів. 

Концертне начало виявляється завдяки не лише різній складності партій 

соліста і групи виконавців, а й відмінностям душевного стану: більш 

персоніфікованого, з розповіддю про свої переживання і більш нейтрального, 

фонового. Завдяки незмінній присутності і різним тембральним забарвленням, 

інструментальна партія стає фундаментом для співаків, сприяє поєднанню 

епізодів. Такі контрасти в партіях співаків не можливі у творах a cappella. Саме 

тому basso continuo стає тим важливим структурним елементом, який 

забезпечує трансформацію мадригалу. Уникаючи точного повторення і 

змінюючи тривалість кожного tutti К. Монтеверді регулює глибину контрасту 

в зіставленнях із солістами. У такий спосіб він вибудовує драматургію твору, 

спрямовуючи розвиток до кульмінаційного tutti в кінці мадригалу й 

утворюючи чітку структуру композиції («Qui rise Tirsi»).  

Отже, прояви концертності у шостій книзі мадригалів К. Монтеверді 

досить різноманітні, насамперед, завдяки яскравому солюванню одного 

голосу, який звучить на тлі стриманішого basso continuo. Solo може тривати 

лічені долі (solo quinto в «Batto qui pianse», т. 33) й десятки тактів (solo тенора 

в «Misere Alceo» — 32 такти). Партія тенора не складна технічно, 

наполегливість і незмінність викладу визначає її концертний характер. 

По-друге, концертність відчутна завдяки неоднаковому прояву 

віртуозного начала в партії соліста і в тутійних епізодах. Це сприяє втіленню 

у викладі особистісного начала, посилює щирість висловлювання, підкреслює, 

що соліст чи солісти розповідають історію, яку вони пережили чи 
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переживають в цей момент. Ускладнення орнаментики і технічності партії 

соліста зумовлене душевним станом виконавця, як в «Qui rise Tirsi». 

По-третє, прояви концертності посилюються завдяки поглибленню 

контрастності на різних рівнях: (1) між двома солістами — «Presso in fiume 

tranquillo» (тт. 68–84), які, попри імітації, часто паузують, виявляючи 

тембровий контраст двох голосів; (2) між двома і трьома солістами — «Una 

Dona fra l’altre» (тт. 35–43) canto і quinto, надалі –– поєднання голосів по три; 

(3) між всіма і одним солістом: tutti (тт. 1–11), solo alto (тт. 12–25), tutti (тт. 26–

33), solo (тт. 34–48) в «Presso in fiume tranquillo». Рівень контрастності можуть 

посилювати динаміка, регістр, протиставлення чоловічих і жіночих голосів, 

використання секвенцій, різних ладів, гомофонної та поліфонічної фактур та 

інші засоби музичної виразності. 

Проявом концертності є цілком неоднаковий рівень емоційності 

висловлювань у соліста (солістів в дуеті або тріо) і в tutti. Більш різноплановий 

технічно і більш непередбачуваний у процесі розвитку соліст (чи солісти — в 

дуетах і тріо), вочевидь, зіставляється зі сталою основою, яку втілює tutti усіх 

виконавців та інструментального супроводу (в «Qui rise Tirsi»). Це 

опосередковано готує основу майбутньої сонати для труби, а згодом й 

інструментального концерту. Соліст спирається на більш імпровізаційний і 

деталізований виклад, непрогнозовані тривалості, технічні складності, 

динамічні відтінки і функції — експонування мелодичного чи фонового, 

супровідного матеріалу. Водночас, групі виконавців на інструментах властиві: 

передбачуваність виникнення tutti (на початку концерту, наприкінці 

експозиції, перед каденцією тощо), їх голосне звучання і щільна фактура та 

функція, детермінована місцем використання. 

Починаючи із сьомої книги 15 , basso continuo використовується не в 

окремих номерах, як у п’ятій і шостій книгах, а в усіх, що знаменує глибокі 

трансформації жанру. Рушійною силою змін є нове ставлення до 

інструментального колективу, зумовлене трансформацією концертності. За 

 
15 Більш детальний аналіз прояву концертності у сьомій книзі мадригалів див. примітку 3 у додатку Г. 
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декілька десятиліть, що минули від тез Л. Віадани стосовно basso continuo, 

інструментальна партія в мадригалах істотно змінилась не лише за своїм 

значенням чи більш частим її використанням, а й за тембровою складовою, 

можливо, неусвідомленими спробами вперше її структурувати. К. Монтеверді 

часто використовує інструменталістів саме як об’єднання музикантів, що 

свідчить про новий підхід до інструментальних колективів у складі 

концертного мадригалу. Постійно зростає увага не лише до вокального, а й до 

інструментального тембру, поряд з посиленням значення інструментальної 

складової загалом. Це підтверджує інструментальна Sinfonia на початку та 

численні Ritornelli між окремими мадригалами в сьомій книзі, а також постійні 

пошуки ідеальних комбінацій інструментів у кожній із трьох груп basso 

continuo. Вони змінюються від твору до твору, а якщо залучено кілька хорів, 

кожен може мати унікальний тембровий мікст інструментів — зазначення 

інструментів, які мають супроводжувати ті чи інші номери 16 . Отже, 

композитор сприймає їх як стале об’єднання, що має певну структуру, у складі 

якого basso continuo і кілька інших інструментів, які грають разом. 

Так, К. Монтеверді упродовж сорока років трансформує жанр мадригалу, 

надаючи йому ознак світського жанру епохи Бароко. На засадах prima pratica 

він поєднує старовинну музику і притаманний їй підхід до концертності з 

новими мистецькими тенденціями, одним з проявів яких є перші модифікації 

принципу концертування. Цим закладено ґрунт для подальших творчих 

пошуків як у хоровій, так і в інструментальній музиці. Основними сферами, у 

яких найбільш повно виявляється нове розуміння концертності в мадригалах, 

є солювання на тлі акомпанементу, ускладнення, аж до віртуозності, партії 

соліста, поглиблення контрастних протиставлень і посилення змагального 

начала17. 

 
16 Пам’ятаємо, що на початку XVII ст. композитори взагалі не вказували інструментів, тому партію 

мав виконувати будь-який інструмент, діапазон якого відповідав діапазону партії. 
17 А. Вейнус безпідставно вважає, що мадригал не сприяв становленню інструментального концерту. 

Див. дискусію з цього питання у примітці 4 у додатку Г. 
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Отже, мадригали, у яких послідовно й невпинно втілюється 

концертність як принцип експонування й розвитку музичного матеріалу, 

значною мірою сприяють формуванню інструментального концерту. При 

цьому дуалістичність змісту терміна concerto віддзеркалюється в оркестрі як 

музичному колективі, якому притаманне і суперництво (між 

інструментальними групами та між окремими виконавцями всередині групи), 

і злагодженість (в оркестрі її можна трактувати як збалансованість загального 

звучання і як гармонійність поєднань інструментів). 

2.4 Прояви концертності у творах Ґенріха Шютца 

і Мауріціо Каццаті 

Після К. Монтеверді слово «концерт» у назвах творів активно 

використовував Ґ. Шютц, учень Д. Ґабрієллі. У середині XVII ст. він написав 

кілька циклів Kleine geistliche Konzerte (1636–1639), а також Symphoniae sacrae 

(Deutsche Concerto, 1647, як їх часто називають) 18 . Усі вони створені для 

голосу і кількох інструментів супроводу за участю basso continuo. В. Сторожук 

наголошує на тому, що духовний концерт зайняв у Німеччині нішу опери в 

Італії, проте його слід вважати набагато більш демократичним жанром, 

завдяки поєднанню старовинної контрапунктичної техніки викладу, 

національного багатства духовної пісні та італійського stile rappresentativo 

(венеціанське багатохорове письмо й концертування) [132, c. 254–255]. 

Особливістю підходу композитора до мовлення соліста в Kleine geistliche 

Konzerte був, як наголошує М. Редайс, різновид stile recitativo — stylus 

luxurians communis [415, c. 10], близький до творів К. Монтеверді. У 

Symphoniae sacrae використано сопрано, дві скрипки й утриманий бас. З 

урахуванням приналежності до церковної музики, у складі basso continuo 

обов’язковим є оргàн (в опері його зазвичай замінювали клавесином). Попри 

те, що струнні інструменти переважно дублюють вокальну лінію, рідкісні 

 
18 Див. детальний розгляд становлення і трансформації концертного начала у творах Ґ. Шютца [114]. 
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контрастні награвання демонструють майбутній потенціал такого прийому. 

Наприклад, виклад у першій «Священній симфонії» «Paratum cor meum Deus» 

SWV 257 ор. 6 має цілком характерні для середини XVII ст. тривалості нот: 

бревіси, цілі й половинки, неспішний виклад, однакові ритмічні тривалості у 

вокальній партії та скрипок. Утім, у двох останніх тактах струнним 

інструментам доручено жвавий (шістнадцятими) і, завдяки цьому, неочікувано 

емоційний висхідний пасаж. Це порушення всіх стандартів, адже скрипки, 

особливо другі, примітні не лише використанням дуже коротких тривалостей, 

але й самостійною інструментальною лінією. Ґ. Шютц виплеснув енергію у 

творі, емоційно стриманому, налаштованому на внутрішнє споглядання. 

Відмінність викладу вокальних та інструментальних партій свідчить про те, 

що композитор дедалі чіткіше їх розмежовує, залежно від призначення, і 

поглиблює цим відмінність між вокальною та інструментальною природою 

музичного матеріалу. 

У деяких Symphoniae sacrae Ґ. Шютц більш впевнено відокремлює партії 

струнних інструментів від хору. Наприклад, в «Ich hebe Meine Augen auf» 

SWV 399 з Третьої Священної симфонії ор. 12, використовуються 

перегукування між вокальними та інструментальними партіями на відстані 

(віртуозність соліста знаходить відображається й на інструментальній Sinfonia 

для двох скрипок, контрабаса і оргàн, що стає очевидним при порівнянні т. 3 і 

тт. 34–36). Слід вказати і на антифонні ефекти, виклад матеріалу першими і 

другими скрипками в інтервал або імітаційно (тт. 46–55). Можливо, на 

поширення чи, навпаки, на відсутність розрізнення інструментальних і 

вокальних партій впливав вибір композитора щодо складу останніх. Так, у 

наведеному прикладі з «Paratum cor meum Deus» є лише партія Cantus. Тому 

більшу самостійність відносно цієї лінії композитор вважав зайвою. Водночас, 

більш різноманітна в ритмічному плані вокальна партія в «Ich hebe Meine 

Augen auf», очевидно, спонукала композитора активізувати супровід. Відтак, 

перегукування між вокальними й інструментальними партіями стають дієвим 

чинником розгортання музичного матеріалу.  
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Проаналізовані епізоди демонструють концертні можливості струнних 

інструментів у часи, коли власне концертів ще не писали. Ґ. Шютц, 

неодноразово відвідуючи Італію в першій половині XVII ст., особливо 

урізноманітнював виклад в церковних вокальних жанрах19. 

Якщо у композиціях Ґ. Шютца принцип концертності 

викристалізовувався завдяки безперервному пошуку варіантів взаємодії 

людського голосу та інструментів, то в сонатах болонських композиторів 

1650–1670-х років, які не передбачали залучення співаків, він утілювався 

винятково завдяки контрасту різних інструментів, неоднаковому характеру 

викладу партій, несхожій виконавській манері. С. Бредфілд справедливо 

нарікає на недостатність уваги дослідників до болонської школи і широкого 

визнання її надважливості у становленні принципу концертності [179, c. 1]20. 

Попри очевидне зростання інтересу вчених до феномену болонської 

школи, аналіз інструментальних творів композиторів цієї доби з акцентом 

саме на формуванні принципу концертності в них як основи concerto grosso та 

сольного концерту, все ще є рідкісним. Це зумовлює потребу детальнішого 

розгляду, принаймні, кількох творів, адже без сонат для труби чи труб 

М. Каццаті, Дж. Колонна, Дж. Бонончіні21 та П. Франческіні історія концерту 

була б іншою. Зупинімося на найяскравішому прикладі — сонатах М. Каццаті 

(1616–1678). Його op. 35, мабуть, є першими прикладами використання труби 

у ролі соліста в цьому жанрі (сонати є програмними, адже мають заголовки). 

Склад у сонатах різний, але часто задіяно струнний квартет і basso continuo, 

які контрастують солісту (труба або скрипка у 10–12 сонатах). Твори цього 

опусу містять яскраві концертні епізоди, зокрема Десята соната ре мажор. 

Розділ Presto починає труба (або скрипка) в супроводі низьких струнних та 

basso continuo (т. 9–13). У т. 13 (за незмінно щільного супроводу) вступають 

скрипка і два альти, утворюючи тембральний і фактурний контраст. Очевидно, 

 
19 Більше прикладів концертування не облігатного інструмента у творах Ґ. Шютца див. у примітці 5 у 

додатку Г. 
20 Див. огляд джерел, присвячених Болонській школі, у примітці 6 Додатку Г. 
21  Г. Барнетт особливо наголошує на значенні цього композитора у становленні плагальних та 

автентичних гармонічних зворотів, а ширше — на кристалізації мажоро-мінорної системи [163, c. 252]. 
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що він буде набагато яскравішим за умови солювання на початку труби, а не 

скрипки. Утім, навіть у другому випадку збережеться регістровий контраст і 

зіставлення одного і кількох виконавців. У цій і наступних сонатах (№ 11–12) 

значна кількість прикладів свідчать про не випадкове використання прийому. 

Слід також зазначити важливі, з погляду історичної перспективи, 

солювання скрипки (Canto Violino) в сонатах для труби М. Каццаті22. Зазвичай 

Canto Violino грає разом з двома альтами, утворюючи триголосний акорд-

супровід до партії соліста. Проте в кількох нетривалих епізодах (в 

Одинадцятій Сонаті, такти 43–45, 128–131) скрипка висувається на перший 

план (у партії труби — паузи). Ці досить обережні скрипкові soli є важливими 

у трьох аспектах. По-перше, солювання скрипки в манері, що копіює стиль 

труби (a la tromba — з гамоподібним пасажем або рухом по розкладеному 

тризвуку у другій октаві), сприяє утвердженню особливої, сольної манери 

виконання. Отже, відбувається диференціація способів презентації музичного 

матеріалу. По-друге, в жанрі сонати для труби власне і зароджується 

майбутній сольний концерт з оркестром. Звісно, у М. Каццаті солювання 

скрипки є вкрай обережним й нетривалим, але воно виявляє можливе 

поєднання двох виділених солістів на тлі виконавців на різних інструментах 

(міні-оркестр). По-третє, залучення для солювання не тільки скрипки і труби, 

а й альта виводить цей прийом на інший рівень: у сонаті формується солююча 

група, від якої залишається лише один крок до concertino в жанрі concerto 

grosso. Так, у Дванадцятій сонаті незмінно активними є труба і скрипка. Проте 

інколи композитор на короткий час використовує тріо струнних інструментів 

(дві скрипки і альт, т. 75), утворюючи нові варіанти зіставлень: один соліст 

(труба) — струнні інструменти; струнне тріо — усі струнні; низькі струнні й 

basso continuo 23 . Відтак виклад стає дедалі більш індивідуалізованим і 

характеристичним, що стає рушійною силою змін — підґрунтям появи 

сольного і grosso концертів, адже тріо солістів є проєкцією на concertino. 

 
22  Детальніше про вплив сонати на виникнення інструментального концерту див. примітку 7 у 

додатку Г. 
23 Див. інші приклади прояву концертності у сонатах М. Каццаті у примітці 8 у додатку Г. 
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Риси майбутнього інструментального концерту проступали не лише в 

жанрі сонати для труби, а й сонатах для інших інструментів М. Каццаті. Його 

«La Pellicana» для скрипки (блокфлейти або корнета), контрабаса (віолончелі 

або віолоне) та оргàна складається з двох частин, обидві мають яскраву 

танцювальну основу, її проявом є ритмічна пульсація 12/8 і 3/8 відповідно. 

Водночас, виклад спирається на безперервні перегукування між 

інструментами: скрипка веде партію самостійно, а їй постійно відповідають 

контрабас і орган. Дві останні партії майже весь час дублюють одна одну, хоча 

зрідка (зокрема при модуляції в ля мінор у т. 8) лише контрабас відповідає 

скрипці на тлі педалі в оргàна. Це нечастий, але багатообіцяючий прийом у 

1660-і роки: подібний принцип комбінування кількох начал притаманний і 

першим частинам найбільш ранніх концертів. 

Принципово важливу роль у формуванні майбутнього концерту 

відіграло місце: базиліка Сан Петроніо в Болоньї. При ній був великий для того 

часу колектив, окрім «масованих духових інструментів» [297, c. 67], особливо 

низьких за теситурою [451, c. 42]. Слід також звернути увагу на значну 

кількість віолончелей і контрабасів, кілька теорб і архілютень, що 

забезпечували щільність викладу basso continuo, який для сили звучання міг 

бути розділений на дві частини, щоб супроводжувати дві інструментальні 

групи. Очевидно, такий значний (за кількістю інструментів і тембровою 

палітрою) бас потребував значної кількості солюючих інструментів. Цей 

колектив формував уявлення про масштабне звучання як цілком нормативне, 

а не специфічне, спричинене особливою релігійною чи світською подією. 

Віртуозні партії солюючої труби (часто двох труб) внаслідок фанфарного 

походження були короткими, навіть різкими. Наявність іншотембрового 

соліста в тріо-сонатах для труби, який контрастував із струнними 

інструментами, сприяла перегукуванню й імітаціям між ними як цілком 

природним; короткі музичні фрази вимагали частих кадансувань; чіткі 

ритмічні фігури (восьма і дві шістнадцяті) не допускали найменших 

вольностей, можливих у строго поліфонічних жанрах. 
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Сонати для труби, набувши розквіту протягом 1660–1690-х років 

XVII ст. (М. Каццаті, Д. Ґабрієлі, Дж. Яккіні та багато інших), заклали основу 

інструментального концерту. Він народжується в їх середовищі унаслідок 

засвоєння багатих традицій: солювання в сонатах для труби, фрагментарної 

побудови експресивної канцони, рівномірної пульсації в танцювальних 

жанрах, орнаментики інструментального річеркара, динамічних і фактурних 

зіставлень в оперній увертюрі. Втім, ґенеза інструментального концерту 

пов’язана не лише з вказаними музичними жанрами, а й невіддільна від 

становлення пре-оркестрів: унормованістю первинних інструментальних 

колективів, започаткуванням традицій об’єднувати інструменти в групи, яким 

контрастує соліст, та зацікавленістю до опозиції між вокальними й 

інструментальними партіями. Отже, жанр концерту є синергією кількох начал, 

традицій і тенденцій, тому його формування відбувається не лише паралельно 

з еволюцією інших музичних жанрів, а й у контексті формування музичних 

інституцій. 

2.5 Модифікації в оркестрі останньої чверті XVII століття. 

Алессандро Страделла 

Численні sonatе da chiesa і sonatе da camera, трансформації концертності 

й становлення оркестру та пов’язаних з його первинним структуруванням 

нормативних ознак слід вважати етапами підготовки до формування 

інструментального концерту, першим видом якого в останній чверті XVII ст. 

стане concerto grosso. Вплив на концерт обох типів старовинної сонати, 

поширених передусім у містах центральної та північної Італії (Римі, Болоньї, 

Венеції тощо), пояснює причину його народження саме в цьому регіоні. 

Першим почав послідовно і наполегливо використовувати антифонний ефект 

А. Страделла. В ораторіях він часто зіставляє меншість і більшість, а часом і 

одного соліста з рештою оркестру, будучи готовим відмовитися від вокальних 

партій на користь інструментальних. Зокрема, вступна sinfonia в ораторії San 

Giovanni Battista: у якій у т. 17 замість оркестру звучить лише соліст, вступ 
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якого підкреслено зміною ритмічної пульсації з 3/4 на 6/8. Отже, крім яскравої 

мелодії і чистого тембру, змінюється щільність викладу саме в оркестрі. У 

творах К. Монтеверді та Г. Шютца теж трапляються подібні контрасти, проте, (1) 

вони більшою мірою пов’язані з вокальними партіями (соліст — решта співаків); 

(2) опозиція виникає переважно між співаками і виконавцями на музичних 

інструментах; (3) у партитурах відсутні спеціальні вказівки, які б наголошували 

на цьому. А. Хатчінгс вказує, що концертування солюючої труби для 

протиставлення решті виконавців випробував ще Г. Персел [297, c. 51]; 

П. Холман згоден з ним, проте нагадує, що до кінця XVII ст. в Англії існував 

оркестр лише при Вайтхол Пелес [286, c. 17]), тож «простір» був обмежений. 

В ораторіях А. Страделли 1670-х років спеціально наголошено на 

контрасті двох груп завдяки позначенням у партитурі concertino (aria concerta 

con il concertino) і concerto grosso (concerto grosso delle viole). Їх зіставлення 

можливе як за наявності вокальних партій, так і за їх відсутності, виступаючи 

у таких випадках як темброве ostinato. Контраст між солістом і рештою 

виконавців у вступній, винятково інструментальній sinfonia трапляється і в 

інших ораторіях А. Страделли, зокрема в La Susanna. Контраст в 

інструментальній сфері набуває вже іншого значення, підкреслює потенціал 

виражальних можливостей stile concertato, додаючи останній елемент у 

формування інструментального концерту24. А. Страделла, будучи, «напевно, 

експертом з драматичної техніки» [351, c. 297], також часом спирається на 

протиставлення інструментальних пар, різних не так за чисельністю, як за 

тембром і характером. Наприклад, перша sinfonia має назву: Sinfonia a quattro, 

due violini e due cornetti, divisi in due cori, ciascuno col basso. А. Хатчінгс вказує, 

що таку назву містить копія, знайдена в Модені, хоча в туринській копії слово 

Sinfonia замінено на Sonata [297, c. 54]. Це ще одне свідчення відсутності 

усталеної термінології щодо концерту, сонати і sinfonia в 70-х роках XVII ст. 

Дворазове повторення (перші чотири такти) замінюється повторенням з 

 
24 У А. Кореллі й інших композиторів — concerto grosso використовується майже виключно як назва 

на титульній сторінці, а не як помітка в партії; А. Вівальді надає перевагу слову tutti замість concerto grosso. 
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переоркеструванням (два такти скрипки — два такти корнети), тобто 

трансформацією музичного матеріалу. Почергово використовуючи спільну 

гру і виділення лише однієї пари, А. Страделла розвиває музичний образ, 

використовуючи такі прийоми виразності, як зміна тривалостей (шістнадцяті 

з’являються лише наприкінці першої частини) і ритмічна пульсація (4/4 на 

початку, потім 3/2, через 28 тактів — 3/8). Очевидною є потреба змінити темпи, 

проте в партитурі немає жодних вказівок щодо швидкості і гучності виконання 

музики (сучасна практика виконання сформувала відповідні традиції). Попри 

важливість секвенцій, зміни темпів і ритмічної пульсації, саме опозиція 

струнних і духових інструментів надає особливої яскравості викладу. Увагу 

привертають однаковий підхід до партій обох груп (теситура, тривалості, 

стрибки в мелодії тощо) і нюансування партій кожного з двох basso continuo 

(паузи різної тривалості, «пропуск» окремої ноти, акцентне дублювання тощо). 

Усе свідчить про те, що композитор уважний до утримуваного баса, вважає 

його не «технічно-обов’язковим» елементом, а одним із засобів музичної 

виразності, що може, за потреби, сприяти певному розрідженню чи згущенню 

ансамблевих поєднань. Слушним видається спостереження Д. Ронкалья, що ці 

твори є concerto grossi в усьому, крім назви [433, c. 83]. 

У другій половині XVII ст. спочатку спорадично, а з часом більш 

регулярно композитори додають до «основної» струнної групи дерев’яні духові 

інструменти, ніколи не трактуючи їхні партії (крім облігатних епізодів) як 

самостійні, а лише дублюючи струнні. Починаючи з кінця XVII ст., духові 

сприймаються як складова загального тембру оркестру, в цьому переконує 

майже однакова кількість дерев’яних духових і струнних інструментів у 

партитурах. Таке співвідношення склалось в середині XVII ст., коли дерев’яні 

духові обережно торували шлях до оркестру і тривав процес їх ідентифікації 

композиторами. Повільність цього процесу можна пояснювати негармонійним 

поєднанням духових інструментів зі струнними, внаслідок чого оперні співаки 

змушені були форсувати звук [518, c. 5]. Водночас, нечасті випадки соло 

духових інструментів мали місце і вказували на перспективи еволюції 
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оркестру. Цей процес сприяв становленню дерев’яних духових інструментів, 

їх виготовленню [499, c. 137], пошуку «нових експресивних ідеалів у музиці, 

зрештою, відродженню дерев’яних духових» [499, c. 139]. Обережне й нечасте 

солювання духового інструмента в опері формувало у слухачів і композиторів 

звичку до нових духових тембрів, стимулюючи прояв барви саме цієї групи25. 

Слід зауважити, що в оркестрі італійських композиторів (на відміну від 

французьких чи німецьких) духові інструменти майже не використовувались і 

залишались «чужинцями» майже до середини XVIII століття. 

На формування концерту впливало багато жанрів: опери, мадригали, 

тріо-сонати, канцони, танці. Тому потрібно наголосити на особливих рисах 

інструментальної музики у не-інструментальних жанрах (опера, ораторія, 

мадригал, мотет). Адже оркестр у концерті не може функціонувати так само, 

як в оперній виставі, у якій одноманітний супровід цілком можливий, оскільки 

всю увагу прикуто до неймовірної виконавської техніки соліста. Ризик втоми 

від однаковості звучання оркестру існує і в sinfonia чи увертюрі, проте їх 

коротка тривалість з наступним контрастним епізодом нівелюють 

одноманітність викладу. Водночас якщо йдеться про кількачастинну 

інструментальну композицію, то наявність контрастів саме в оркестрі стає 

принципово важливим чинником для художньої переконливості. 

В ораторії San Giovanni Battista А. Страделли вказано, що група concerto 

grosso формується різними за розмірами альтами, є позначки на кшталт a più 

stromenti (тобто «більше інструментів»), проте яких саме інструментів, не 

йдеться. Зважаючи на досвід А. Страделли, можна вважати, що він залучав 

багато інструментів, поширених в останній чверті XVII ст. й міг поєднувати їх 

в різних за складом і кількістю групах. Н. Андерсон припускає, що це були 

скрипки, альти, віолончелі і великий струнний інструмент [152, c. 3–4]. 

Окрім дещо «завуальованої» версії concerto grosso, ніби розчиненої в 

жанрі ораторії, потрібно вказати на цикл А. Страделли Sinfonia a Violini e Bassi 

 
25 Див. детальніше про вплив оперного оркестру Ж. Б. Люллі на становлення оркестру у примітці 9 у 

додатку Г. 
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a Concertino e Concerto grosso, яка містить дванадцять sinfonie. Хоча точний 

інструментальний склад не зазначено, Д. Саді [447, c. 70] констатує, що до 

concertino входять одна або дві скрипки та віолончель (імовірно, з клавесином). 

До більшої групи включено додатково двох виконавців на струнних 

інструментах і обов’язкову групу continuo. Відмінність щільності звучання не 

драматична, а символічна. Зацікавлює намір протиставити дві неоднакові за 

силою групи виконавців, які, за потреби, можуть об’єднуватися й утворювати 

сильний звук або контрастувати, щоб підкреслити відмінність звучання 

concertino і concerto grosso. 

Опора на контраст не тільки в межах струнних інструментів, а й між 

струнними і духовими (як у Sonata à 4 per Due Violini, e due Cornetti divisi en 

due Chori) свідчить, по-перше, про наполегливі пошуки засобів втілення stile 

concertato без участі співаків, лише засобами музичних інструментів. По-друге, 

незважаючи на те, що А. Страделла визначає твір як Sonata, остання за своїми 

рисами є concerto grosso. У цьому переконує те, що струнні й духові 

інструменти, які утворюють кожну пару, мають неоднакову щільність і 

характер звучання. Крім того, наявність шести партій надає А. Страделлі 

можливість для контрастування барв і кількості партій, зіставляючи, 

наприклад, наприкінці першої частини три і три, а у другій — три і шість 

(тт. 4–5) або три і п’ять (тт. 6–7) партій. 

Така відмінність між жанровим визначенням і принципом викладу 

concerto grosso свідчить про перехідний характер термінології. Композитори 

на межі XVII–XVIII ст. використовували термін concerto grosso, щоб 

відмежувати новий жанр від більш ранніх concerti ecclesiastici (вони 

традиційно включали вокальні й інструментальні партії) і від concertо da 

camera, які вміщували декілька (зазвичай до семи) інструментальних партій. 

Відсутність постійної опори на хоровий виклад і підкреслена незалежність 

кожної окремої лінії дають підстави не інтерпретувати такі ансамблі, як 

оркестр, принаймні, в концептуальному сенсі. Упродовж 1670-х років 

народжується жанр concerto grosso, який переріс масштаб ансамблевого 
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виконавства й призначений для виконання оркестром (попри очевидну 

відсутність використання цього терміну наприкінці XVII ст.). 

Зміцнення оркестру, важливість інструментальної складової в музиці, 

утвердження «чистих» інструментальних жанрів, зокрема концерту, очевидно, 

неможливі без оперного мистецтва. Його вплив на оркестр і на 

інструментальний концерт виявлявся по-різному. По-перше, це інспіровано 

потребою ставити опери поза місцем їх створення; по-друге, пов’язано з появою 

у великих оперних театрах постійних струнних ансамблів; по-третє, відмовою від 

сторонніх музикантів на користь стаціонарних колективів — усе сприяло 

стабілізації складу цього першого оркестру і гарантувало якісне виконання. 

Водночас тенденція, що тривала ще з початку XVII ст. щодо посилення 

інструментальної складової в старовинних хорових жанрах, так само, як і в 

опері, була вкрай важливою для становлення оркестру як сталого об’єднання 

виконавців на музичних інструментах. На межі XVI–XVII ст. кількісні та 

якісні його характеристики ще тільки мали формуватись. Взаємопроникнення 

інструментального й вокального начал, увага, хоч і спорадична, до вибору 

тембру означали, що кожне з них сприймається як окрема складова з 

можливістю об’єднання в одному колективі — оркестрі; при цьому змагальне 

начало лише сприятиме більш рельєфному викладу. 

Тож подальше поширення stile concertato у сфері «чистої» 

інструментальної музики і втілення його виконавцями на музичних 

інструментах було лише питанням часу. Цьому сприяли чотири чинники: 

1) поширення концертності як музичного принципу; 

2) популярність жанру тріо-сонати; 

3) сформованість оркестру; 

4) наявність в оркестрі різних інструментальних груп. 

Ці чинники необхідно розглянути детальніше. Принцип концертності, 

який з кінця XVI ст. активно використовується композиторами у вокально-

інструментальних жанрах, до середини XVІI ст. перестає сприйматись як 

новітній чи такий, що потребує особливого наголосу в назві, як у п’ятій–
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восьмій книгах мадригалів К. Монтеверді. Ставши «нормативним», stile 

concertato охоплює нові жанри і нові сфери, що надає можливість досягати 

драматизму в музиці, посилювати контраст, рельєфно виявляти опозицію 

музичних образів, його дедалі більш активно використовують композитори. 

У 1650–1660-х роках поширення набуває жанр тріо-сонати, у якому, 

зазвичай, було задіяно кілька струнних інструментів за незмінної участі basso 

continuo. Цей жанр часто мав назву sonata da chiesa, хоч і не був призначений 

виключно для виконання в церкві. Тому позначення sonata ймовірно, є 

даниною традиції. Найчастіше ці твори мали три-чотири частини, їх будова є 

похідною від suite, а не canzonetta, в якій часто змінюються темп і метрична 

пульсація. Цим sonata da chiesa відрізняється від ранньої сонати, для якої 

спочатку були характерні повільний темп, багаточастинність та опора на 

танцювальні жанри.  

До 1660–1670-х років сформувався й закріпився на європейській сцені 

вже відносно структурований оркестр, у складі якого струнні інструменти і 

група basso continuo. Струнна група включала родину віол і родину скрипок, а 

також струнно-щипкові інструменти, позаяк для багатьох композиторів кінця 

XVII ст. «скрипка була безсловесним [втіленням] надлюдських меж і 

діапазону виразності» [297, c. 23]. Буде навряд чи правильно вважати 

дерев’яні духові інструменти в оркестрі другої половини XVII ст. сталою 

групою, попри їх вивищення Ж. Б. Люллі, адже регулярно включали тільки 

гобої і флейти, а фаготи асоціювалися з групою basso continuo.  

Наявність у складі оркестру різних інструментів породжувало у ньому 

конкуренцію. Участь кількох виконавців на однакових інструментах природно 

сприяла прояву в одного чи кількох із них лідерських якостей. Слід 

враховувати перманентність точних дублювань в оркестрі та особливості 

тогочасного запису (без зазначення інструментів і варіантів їх поєднань), що 

нівелювало тембри в оркестрі і максимально згладжувало барви. Значна 

кількість виконавців і технічна довершеність струнно-смичкових інструментів 

сприяли появі лідера саме в цій групі. 
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Отже, оркестр другої половини XVII ст. — це до певної міри 

стандартизований колектив виконавців, які грають на відносно уніфікованому 

наборі інструментів. Основними сферами використання є театр та церква, 

проте невпинно триває перманентне розширення функцій оркестру як у 

згаданих сферах (поява танцювальних сюїт в операх французьких 

композиторів, стабілізація форми увертюри, що трансформувалася з одно- на 

двочастинну в операх Ж.Б. Люллі), так і формування нових (інструментальні 

sinfonie, sonate і concerti, попри все ще нечітке диференціювання цих термінів). 

2.6 Концерт, концертність і концертування в останній чверті 

XVII століття. Арканджело Кореллі й concerto grosso 

Перші concerto grossi не лише за духом, а й за назвою на титульній 

сторінці належать А. Кореллі, який вдихнув нове життя у старовинні сонати, 

переосмисливши їх. Однак таке перевтілення було б неможливим без сонат 

Дж. Леґренці (1626–1690), який створив понад шістдесят тріо- та дуо-сонат, і 

без десяти циклів сонат обох типів Дж. Віталі (1632–1692)26.  

Одним із ключових чинників формування жанру інструментального 

концерту і водночас стимулом стабілізації оркестру стає розвиток скрипкового 

мистецтва. У середині XVII ст. скрипка сприймається як принципово 

важливий за значенням і універсальний за функціями інструмент, що однаково 

вдало звучить в камерних і церковних сонатах, sinfonie та в інструментальному 

колективі в опері. Тому більшість тогочасних творів написані для скрипки або 

за участю скрипки. Перманентне використання в камерних сонатах сприяло її 

популярності і у зв’язку з танцювальною музикою, оскільки камерні сонати 

часто виконували для розважання публіки. Звідси їх утилітарна (завдяки 

танцям) функція. Скрипка здатна утворити самостійну лінію, відтінити 

співаків, яким, зазвичай, акомпанували альти і лютні, більш м’які за 

характером звуку. Вона виділялась як більш активна і часом конкурувала зі 

 
26Детальніше про роль, яку відіграли ці два композитори у процесі жанрового переродження сонати 

у концерт, див. примітку 10 у додатку Г. 
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співаками (епізодично могла й солювати, утворюючи епізоди, що нагадують 

скрипковий концерт) в італійській опері кінця XVII ст., зокрема в оркестрових 

епізодах, щоб у наступних епізодах за участю співаків мовчати чи відігравати 

підпорядковану роль. Балетні сюїти Ж. Б. Люллі, А. Кампра, П. Коласса, 

А. Демаре та інших композиторів утворили театрально-концертний мікст, 

поєднавши ці дві музичні сфери. Спираючись на поширені танцювальні форми 

(старовинна подвійна або рондоподібна), композитори втілювали у сюїтах 

більш вільне прочитання концерту: частини були довшими, ніж у клавесинних 

річеркарах і тріо-сонатах, застосовували широке коло тональностей, 

активніше залучали секвенції, вільно зсували кульмінаційну зону і розвивали 

мелодичний матеріал завдяки опорі на фігурації дрібними тривалостями, 

інколи тріолям. Подібний підхід був наявним і в самих концертах, перші 

частини яких збільшились за обсягом упродовж першого десятиліття XVIII ст. 

Синтез камерного, церковного і театрального мистецтва склав ґрунт для 

появи інструментального концерту. Однак, якщо перша хвиля концертів 

(12 Concerto grossi оp. 6 А. Кореллі; 12 Concertos оp. 7 Дж. Е. Албікастро; 

6 Concerti à più Istrumenti оp. 5 та 12 Concerti à più Istrumenti оp. 6 

Е. Далл’Абако, концерти Дж. Тореллі) більше спиралась на камерну і 

церковну сонату, меншою мірою взаємодіючи з театром, то А. Вівальді та інші 

композитори першої чверті XVIII ст. сприяли проникненню оперних форм в 

жанр концерту. Перша, швидка частина концерту і найбільш поширені 

варіанти організації музичного матеріалу в середній, повільній частині явно 

нагадують ritornelli з оперних арій, притаманні їм численні модифікації 

тричастинної побудови, вільний тональний виклад, складніші модуляції, 

вокальне дихання і колористичну техніку в інструментальних партіях. 

Однак концерти А. Вівальді були б неможливі без концертів А. Кореллі, 

який відшліфовує потрібну йому форму втілення музичної ідеї. У його 

Концертах ор. 6 вступні Adagio (у Першому концерті) чи Preludio (у Дев’ятому 

концерті) ніби переносять слухача у старовинну театральну атмосферу. 

Побудова Largo і Allegro у Третьому концерті на одному мелодичному мотиві 
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подібна до увертюри у французькій опері (М. Букофцер називає початок 

Третього концерту «французькою увертюрою, побаченою очима італійця» 

[191, c. 25]), а фінали деяких з них (наприклад, Дев’ятого концерту) втілюють 

маршoву ходу, що нагадує завершальні оперні сцени. Отже, риси опери 

вочевидь проступають в Концертах. 

Аналізуючи чинники народження інструментального концерту, слід 

врахувати, що саме в базиліці Сан Петроніо в останній чверті XVII ст. 

проявляється «рання любов Болоньї до духових інструментів [загалом]» [297, 

c. 67]. А. Хатчінгс так називає схильність болонців до духових інструментів 

тому, що у XV–XVI ст. ансамблі виконавців на духових інструментах досить 

часто супроводжували весілля, урочисту ходу, релігійні чи світські церемонії. 

До того ж, музикантів при дворі родини д’Есте в Модені могли залучати для 

посилення духового ансамблю в Болоньї 27 . Р. Вівер вважає, що традиція 

поєднувати духові і струнні інструменти стосувалась і жанру сонати [518, 

c. 15]. Це, своєю чергою, утворює основу для трансформації струнного 

ансамблю, який, завдяки уведенню до його складу інших інструментів 

приростає кількісно і якісно і, de facto, утворює оркестр. З середини XVIII ст. 

слово «оркестр» дедалі частіше означало власну назву колективу («Гра на 

флейті» Й. Кванца, 1752 або «Музичний словник» Ж. Ж. Руссо, 1768). 

Дж. Тореллі у передмові до ор. 5, запропонував подвоєння партій [500], зв’язав 

цей характерний оркестровий виклад з жанром концерту. Указані зміни 

показують становлення міцних і багаторівневих зв’язків між концертом як 

музичним жанром і оркестром як засобом презентації концерту слухачам. 

Наприкінці XVII ст. набуває поширення термін concertino, що в 

перекладі з італійської означає «маленький концерт». Так стали називати 

невелику групу інструменталістів, розрізняючи її з concerto — більшим 

колективом. Іншим похідним від слова concerto є concertato. Найчастіше його 

використовують у вислові «stile concertato» як наголос на «концертному стилі», 

 
27 Серед багатьох досліджень, у яких детально розглядаються різні аспекти життя двору в Модені 

вкажемо на статті: М. Фонтен, яка простежує становлення Моденського двору [245] та Е. Луїн, що містить 

деталізований і вражаючий перелік опер, ораторій, драматичних вистав, поставлених в Модені [354]. 
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що реалізується на практиці завдяки, наприклад, «глибокому контрасту і 

сонорній опозиції» [434, c. 17] та «антифонній техніці» труби і струнного 

ансамблю [487, c. 36]. Сoncertato можливо перекласти і як «такі, що 

концертують», тобто стосовно інструментів, яким доручено виклад мелодії, 

відокремлюючи їх від супровідних. Також можна зустріти тлумачення 

concertato, як «додаткові партії солюючих інструментів» (ідеться і про співаків, 

і про інструменталістів [518, c. 16]). Таке розуміння поширюється у процесі 

поступового перетворення колишнього невеликого колективу першої 

половини XVII ст. на кількісно більшій і різноманітніший за 

інструментальним складом на межі XVII–XVIII ст., гідний називатися 

оркестром і за сучасними критеріями. 

Це формує другий — після початку XVII ст. (появи basso continuo і 

узвичаєння його використання у вокальних композиціях) — особливо 

інтенсивний період взаємодії між оркестром і концертом. До середини 

XVII ст., як було аргументовано, формується оркестр. Протягом 1660–

1670-х років він певною мірою структурується і стабілізується не лише 

завдяки оперному оркестру (Ж. Б. Люллі), у якому узвичаються поєднання 

струнних і духових інструментів, а й преображенню принципу концертності, 

що стає рушійною силою змін в інструментальних колективах і призводить до 

появи першого різновиду інструментального концерту — concerto grosso. 

Складовою частиною його становлення були ідея А. Страделли щодо 

зіставлення більшості і меншості, реалізованій ним, як один із засобів 

музичної виразності в жанрах ораторії і кантат, «практика ідентифікувати 

сольні інструменти як ансамблі в межах більшої групи» [518, c. 16] і згадана 

вище тенденція до модифікації ансамблів в оркестри. Цьому сприяло, по-

перше, сприйняття епізодів ripieno, як підсумовуючих для посилення 

каденційних зворотів (такий прийом поширений у А. Кореллі). По-друге, 

зростання числа музикантів ансамблі й урізноманітненні функцій музикантів 

(вивищенню ролі violino principale у сонатах для труби М. Каццаті). Здобутки 

болонських композиторів утворили належний ґрунт для звершень 
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А. Страделли, який продовжив трансформацію ансамблю. Ймовірно, потреба 

поглибити контраст між солістом і рештою музикантів спонукала 

композиторів до збільшення їх числа і перетворення кількісно невеликих 

(чотири-шість осіб) ансамблів на численніші за виконавським складом 

об’єднання. 

Тож упродовж 1680–1690-х років на основі опозиції двох або більше 

груп виконавців, які контрастують одна одній завдяки різній кількості 

виконавців (принцип concerto grosso у А. Страделли) і тембрам інструментів 

(Священні симфонії Г. Шютца і сонати для труби М. Каццаті), закріпленню 

практики використання basso continuo, який уможливив посилення міри 

контрасту між інструментами у різних регістрах у єдиному звуковому 

просторі (Концерти Л. да Віадана і концертні мадригали К. Монтеверді), й 

поширеності опори викладу на повільно-ошатну басову і значно розвинутіші 

верхні лінії було утворено міцну основу для появи інструментального 

концерту. Два типи сонат, канцона, танці, сюїти та оперні sinfoniе та ritornelli 

стали жанровими витоками для формування двох типів концертів: перший — 

це трансформована танцювальна сюїта для оркестру (concerto da camera — 

камерний концерт), що до кінця XVIII ст. поступово зникає (аби відродитися 

у ХХ ст.); другий — більш різноманітний за формою втілення concerto da 

chiesa (церковний концерт), що містив чотири, п’ять або шість частин. Саме 

цей різновид становить основу інструментального концерту з одним або 

кількома солістами й оркестром.  

Життєздатність концерту на найпершому етапі його формування можна 

пояснювати тим, що він має два різні витоки: канцону і танець, нерегулярність 

і періодичність. Для канцони характерна яскрава експресивність, навіть афект. 

Це зумовлює переривчатість піднесень і спадів, метричної регулярності й 

нерегулярності, зміщення метричної пульсації та емоційну виразність. Усі ці 

ознаки пов’язані з французьким chanson, італійським мадригалом та musica 

reservata як манерою викладу в XVI ст., якій властиве використання 

орнаментики: кожен рядок тексту в мадригалі чи мотеті розпочинається 
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послідовністю нот, які стисло відтворюють характер тексту (Н. Вічентіно, 

Ф. де Монт, О. де Лассо та ін.). Ці серії нот на початку рядків справедливо було 

б назвати передмотивами — саме вони становили основу барокового мотто і 

класицистичного мотиву, який є зерном для розгортання музичного розвитку 

і його трансформацій. Прикладний характер танцю зумовлював періодичність 

і регулярність будь-яких чергувань, їх вияв не лише в одному такті, а й у 

групах тактів по два, по три або чотири. Метрична й гармонічна періодичність, 

притаманна танцям, «захистила» концерт від емоційних надмірностей 

канцони. Танці так само вплинули на внутрішню структуру частини концерту 

завдяки тематичним і тональним аркам і перетворенню колишніх структурних 

підрозділів канцони на самостійні частини. Поєднання цих двох протилежних 

начал у жанрі концерту забезпечило йому успішну конкуренцію з оперою й 

ораторією, а зацікавлення ним композиторів і слухачів постійно зростало. 

Обидва начала в жанрі концерту трансформуються відповідно до нових 

цілей та умов функціонування. Зокрема, партії труб у сонатах болонських 

композиторів не були надто індивідуалізованими. У цьому полягає їх 

відмінність від опер Ж. Б. Люллі, який використовував солюючу трубу з 

особливою метою: тільки труба, а не флейта чи альт, могла ясно підкреслити 

войовничий характер звучання чи виголосити фанфару. Концерт, хоч і не 

відразу, став саме на цей шлях. Вибір соліста (зокрема й інструмента obbligato 

в інших жанрах) більш послідовно зумовлений не лише наявністю виконавця 

на певному інструменті, й і художнім задумом композитора. Цей процес не 

був швидким: виклад скрипок і труб практично не відрізняється (пам’ятаємо 

примітку tromba o violino), а скрипкова партія в італійських концертах початку 

XVIII ст. могла мати позначення quasi trombа (зокрема у Дж. Тореллі).  

Упродовж 1680–1690-х років у Болоньї видаються відразу кілька збірок, 

що містять термін concerto на титульній сторінці, який за короткий час став 

дуже поширеним. У 1685 році друкуються Concerti da camera a tre strumenti, 

col basso per l’organo Джованні Бонончіні, Concerto da camera à due violini e 

basso оp. 2 (1686), Concertino per camera , a violino, e violoncello оp. 4 (1688) та 
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Sinfonie à tre e concerti à quattro оp. 5 (1692) Дж. Тореллі, фіксуючи розуміння 

concerto як жанру винятково інструментального. У 1698 році Дж. Ґрегорі 

видав Concerti grossi per due violini concertati con i ripieni se piace, alto viola, 

arcileuto o violoncello, con il basso per l’organo, оp. 2. Це було перше 

використання друкованого терміна concerto grosso і точне відображення 

композиторської концепції — протиставлення різних за кількістю 

інструментальних груп, контраст між оркестром і групою солістів. Того ж року 

Дж. Тореллі видав Concerti musicale оp. 6, які закріплюють використання 

concerto і concertino. Епізоди tutti було розширено, що утворило основу 

риторнельної форми, яка зберігатиме свій вплив протягом багатьох десятиліть. 

Деякі з концертів цього опусу мають настільки розвинену партію солюючої 

скрипки, що їх можна вважати скрипковими концертами. Р. Маундер вказує 

ще на двох композиторів, які, як і Дж. Тореллі, сприяли закріпленню нового 

розуміння concerto — Concerto a quattro Д. Ґабрієлі (1680-ті роки) та Concerto 

a quattro stromenti Дж. Яккіні (початок 1690-х) [364, c. 16]. 

Утім, найзначнішою фігурою в історії появи концерту став А. Кореллі 

(1653–1713), Dodici Concerti grossi Op. 6 якого, видані в 1714 році в 

Амстердамі, повернули історію розвитку інструментальної музики. Стиль цих 

концертів, склад інструментів та свідчення тогочасних музикантів (Ґ. Муффат) 

дають підстави стверджувати, що вони написані наприкінці 1670-х чи 

найпізніше на початку 1680-х років (тобто за п’ять чи п’ятнадцять років до 

появи циклів концертів Дж. Тореллі і Дж. Ґрегорі відповідно [399, c. 120–121; 

297, c. 89; 152, c. 4–5; 345, c. 23; 301, c. 168]). З дванадцяти творів циклу 

вісім — це concerti da chiesa і чотири — concerti da camera. Перший тип 

переважає, бо їх виконували в церкві під час релігійних церемоній [399, c. 123]. 

Інші чотири концерти тісно пов’язані з танцювальними жанрами. На межі 

XVII–XVIII ст. взаємопроникнення між двома типами зростає. 

Слід підкреслити, що А. Кореллі не створив жанру concerto grosso. Це 

здійснив А. Страделла (Sinfonie a più Istrumenti), як було вказано у 

попередньому параграфі. Його твори, зокрема й зазначені Sinfonie, зберігалися 
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в бібліотеці в Модені, їх часто виконували. А. Кореллі мав знати їх, зокрема й 

завдяки публічним концертам, що відбувалися у палаці кардинала П. Оттобоні. 

А. Кореллі, переосмислив ідею А. Страделли та, орієнуючись на принципи 

сонат da chiesa і da camera, узвичаїв зіставлення двох інструментальних груп 

із різною кількістю музикантів, відкривши нові обрії для інструментальної 

музики. Як справедливо зазначає М. Букофцер, «Кореллі ставився до нових 

ідіом з дивовижною впевненістю» [191, c. 223]. У концертах А. Страделли 

група concertino була дуже подібна до тріо-сонати, оркестр (група grosso) 

спирався на чотириголосний виклад (плюс basso continuo), а основним прийом 

викладу було приєднання чи від’єднання двох груп (ефект світлотіні): concerto 

grosso є одним із прийомів виразності. У концертах А. Кореллі, збагачених 

діатонічними секвенціями і цілеспрямованістю руху соліста, контраст між 

двома групами поглиблюється і проявляється на більшій кількості рівнів, 

зокрема завдяки появі нетривалих сольних епізодів: принцип concerto grosso 

стає визначальним, це — композиційна стратегія, яка лягла в основу жанру. 

А. Кореллі розділив усіх виконавців на дві незалежні групи, кожну з 

яких супроводжує basso continuo, що уможливлює їх одночасне або 

неодночасне використання. Особлива роль, яку відіграли його концерти ор. 6 

в історії музики, пояснюється стандартизацією прийомів, які стають ознакою 

барокової музики XVIII ст. Найзначнішим з них є взаємозв’язок між мелодією, 

що значною мірою починає залежати від гармонії, та мелодизованим 

утриманим басом. Важливу роль відіграє становлення певних тональних 

співвідношень між епізодами tutti і solo. Посилення виразності гармонії сприяє 

розвитку діатонічних секвенцій, які підкреслюють ясність тональної сфери. 

Встановлюється виклад, який М. Букофцер влучно визначив, як «контінуо-

гомофонний» [191, c. 224], підкресливши поєднання гомофонної фактури з 

особливою роллю basso continuo. Перехідний характер від більш старовинного 

(перша половина XVII ст.) до сучаснішого (остання чверть XVII ст.) стилю 

Концертів ор. 6 виявляється в поєднанні фугатних, мішаних чи гомофонних 

епізодів, значне поширення яких становить одну з ознак Концертів: пасажі, 
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фігурації в групі concertino, секвенційний розвиток. Поєднання типів викладу 

трапляється не тільки в межах одного концерту, а й однієї частини. Наприклад, 

кадансування в Adagio у десятому чи одинадцятому концертах пов’язують 

розгорнуті Allegri, які мають чітку акордову фактуру; Largo з першого 

концерту написані у простій тричастинній формі, середня частина якої містить 

кілька пасажів. 

А. Кореллі не створив жодної вокальної композиції і працював у трьох 

інструментальних жанрах: тріо-соната, кончерто гроссо і соната для скрипки 

соло. Йому належать майже десять циклів сонат і лише один опус концертів. 

Концерти і сонати ще дуже близькі між собою, як зазначалось раніше, проте 

ознаки кожного з жанрів проявляються дедалі чіткіше. Принциповою ознакою 

концертів є більш рельєфний контраст щільності фактур concertino й ripieno 

(grosso). Першу групу становлять дві скрипки й віолончель, другу — додаткові 

дві скрипки, альти і група інструментів basso continuo. Перша група — 

кількісно незмінна, а друга може бути збільшена внаслідок дублювання 

партій додатковими виконавцями. Про неоднакове ставлення до кожної з двох 

груп свідчить окреме видання [389, c. 146] партій tutti. А. Кореллі 

використовує скрипку соло задля досягнення особливої виразовості та 

технічної складності партії (Allegro з дванадцятого концерту op. 6), проте 

близькість викладу концертів до тріо-сонати вочевидь пояснює, чому його 

спроби ще мають спорадичний і спонтанний, а не регулярний характер. 

Другою ознакою концертів є системне використання симетричних фраз 

завдяки імітації concertino матеріалу, викладеного tutti, зокрема Vivace з 

третього концерту (до мінор). Такт чи кілька тактів виконують спочатку обидві 

групи, а наступний такт — тільки солісти. Хоча динаміка відсутня, чергування 

голосно — тихо, очевидно, є слушними і художньо доцільними. У другому 

розділі цієї частини concertino і ripieno (tutti) міняються місцями: солісти 

вступають першими, а потім всі разом повторюють. Це суттєво модифікує 

емоційний акцент і швидкість експонування: при більш щільному викладі 

першого такту, другий (у виконанні concertino) звучить полегшено, ніби 



117 

 

стимулюючи рух уперед. При зворотній послідовності непарний такт стає 

важчим і голоснішим, він ніби підсумовує експонування, уповільнюючи його. 

У цій частині немає фугатних епізодів і весь рух утворюють імітації двох 

груп — композиційна стратегія цієї частини. Відмінність очевидна при 

порівнянні з Largo, першим і наступним за Vivace Allegri, які насичені 

безперервними фугоподібними епізодами. Перегукування між групами (в 

Largo і першому Allegro) також є, але вони поєднуються з фугатними 

епізодами, а у Vivace перегукування між групами становить основу основ.  

В Allegro з першого концерту (ре мажор) дещо інакше використано 

імітації між concertino й ripieno (tutti): друга група підсумовує три- або 

чотиритактні побудови у виконанні concertino, та на відміну від прикладу з 

третього концерту, у якому відтворення матеріалу при перегукуванні було 

точним, у першому концерті вступ великого ансамблю — це динамізація 

викладу внаслідок зміни напрямку руху, використання інших, ніж у concertino, 

інтервалів у стрибках, відхилення у нові тональності. Ефект підсумування 

посилюється епізодами Adagio у виконанні обох груп. Композитор емоційно й 

семантично виділяє каданси завдяки максимально щільній фактурі. Ці вставки 

Adagio та спільна гра обох груп виконують формотворчу функцію, 

розподіляючи частину на чітко виражені епізоди. Неоднакова тривалість 

кожного з трьох епізодів дає змогу уникнути механістичності повторень. 

Перший епізод (concertino, concertino+grosso, Adagio) — 4+4+1,5 такти; 

другий — 2,5+2,5+1,5 такти; третій — 4+4+3,5 такти. Не менш суттєвою є і 

роль гармонії, завдяки якій два із трьох Adagiі (перше і третє) водночас і 

гальмують музичний розвиток (завдяки зміні швидкого темпу на повільний), і 

стимулюють нову хвилю розгортання (завдяки модуляції в Adagio-кадансі в 

іншу тональність, ніж та, у якій було розпочато епізод Allegro). Це 

інтенсифікує «тональний рух»: Перше Allegro — в ре мажорі без відхилень, 

каданс в Adagio — на домінанті фа-дієз мінору; друге Allegro — в ля мажорі з 

відхиленням на початку в мі мажор, каданс в Adagio — так само на тоніці ля 

мажору; третє Allegro — в ре мажорі без відхилень, це точне повторення 
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першого, але завершальний каданс в Adagio розширено, він закріплює основну 

тональність ре мажор. 

Регулювання щільності, ретельність викладу кожної партії, 

використання неоднакових тривалостей в різних інструментах і врахування 

специфіки гри на струнних інструментах –– це визначальні ознаки Концертів 

ор. 6. А. Кореллі, як один з провідних виконавців на скрипці свого часу, 

досконало володів специфікою викладу на струнних інструментах і свідомо 

прагнув відобразити набуті практичні навички. Це виявилось у розподілі 

шістнадцятих у швидкому темпі: композитор уникає ситуацій, коли один 

виконавець має грати їх тривалий час, а перерозподіляє матеріал серед кількох 

музикантів. Наприклад, в Allegro з першого концерту перші скрипки (в обох 

групах) грають шістнадцяті й акомпанують решті виконавців, які чвертями, з 

паузами викладають мелодичний матеріал. Після кадансу (всі виконавці), що 

уповільнює виклад і сприяє ясності структури частини загалом, відбувається 

функціональний перерозподіл –– першим скрипкам доручено мелодичний 

матеріал (чвертями з паузами, як дихання), а другі скрипки в обох групах 

виконують супровідну функцію і грають шістнадцятими28. 

Структура концертів А. Кореллі чітка і струнка, частини пропорційні й 

ретельно продумані за тривалістю, звучність повна й різноманітна, 

віртуозність помірна, щоб не приголомшувати слухача. Тонкі нюансування 

щільності викладу, функціональна гнучкість кожної партії і почергова опора 

на поліфонічний, фугований чи гомофонно-гармонічний виклад з чітким 

розподілом матеріалу на мелодичний та акомпануючий свідчать про суттєві 

зміни. Навряд чи справедливо стверджувати, що концерти А. Кореллі містять 

особливий виклад партій групи tutti. Безумовно, зарано наголошувати на 

становленні дуже різного трактування кожної з двох груп в concerto grosso. 

Однак ідеться про невпинний процес зміцнення особливої взаємодії між двома 

групами: наголос на їх неоднаковій щільності вперше стає таким очевидним і 

вражаючим. Усе свідчить про становлення іншого, ніж у XVII ст., стилю, який 

 
28 Див. ще аналіз Концертів ор. 6 А. Кореллі у примітці 11 у додатку Г. 
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визначатиме розвиток музики у наступні століття. Контраст двох 

інструментальних груп, що відмінні за кількістю виконавців і тембрально 

неоднакові, покладено в основу жанру –– інструментального концерту. Саме 

це зумовлює непересічне значення цих творів А. Кореллі в історії музики. 

Висновки до другого розділу 

1. Двома головними підсумками першого етапу взаємодії концерту і 

оркестру є: 

–– поява у 1770–1780-х роках жанру інструментального концерту (його 

першого різновиду –– concerto grosso); 

–– становлення до середини XVII ст. оркестру як особливої форми 

об’єднання виконавців на різних інструментах. 

Застосування в аналізі музикознавчо-історичного, наративного, 

феноменологічного та інших методів дослідження дає підстави стверджувати, 

що обидва процеси слід інтерпретувати як невід’ємні, як такі, що виступають 

каталізатором один одного, формуючи найбільш значущі періоди кореляції — 

час найінтенсивнішої взаємодії концертного начала і оркестру. 

2. Перший період пов’язаний з трансформацією змісту терміна concerto 

і сфери його імплементації: наступні зміни були б принципово неможливими 

без вивищення об’єднань виконавців на різних інструментах та 

урізноманітнення форм і складу «пре-оркестрів» на межі XVI–XVII і особливо 

у перші десятиліття XVII ст. Отже, (А) сoncerto як гра у концерті –– спільне 

музикування декількох виконавців, незалежно від їх спеціалізації і у будь-якій 

кількості більше двох упродовж другої половини XVI ст. модифікується на (Б) 

concerto як наголос на поєднанні вокальних та інструментальних партій у 

творах кінця XVI — початку XVII ст. з тенденцією до яскравішого виявлення 

контрастних зіставлень (вокальних партій, згодом вокальних та 

інструментальних, пізніше — інструментальних, зокрема і в інструментальних 

жанрах) протягом першої половини XVII ст. і нарешті на (В) concerto як 

інструментальний жанр (concerto grosso) в останній чверті XVII ст. 
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Формування першим серед видів концертів саме concerto grosso 

пояснено двома причинами. Насамперед, ідеться про те, що basso continuo 

часто складає не один інструмент, а група (хоча і можливий лише клавесин чи 

оргàн) за участю виконавців на низьких струнних, зрідка на духовому 

інструменті. Попри те, що функція basso continuo цілком інша, ніж у concertino, 

традиція поєднання кількох виконавців на різних інструментах з однаковою 

функцією мала, принаймні, опосередковано вплинути на появу concerto grosso. 

Друга –– це специфіка струнних інструментів. Будучи одноріднішими за 

тембрами і стабільнішими за складом, вони становили основу оркестру з часу 

його виникнення протягом першої половини XVII ст. Кожен з духових 

інструментів має ясно виражену індивідуальність, тому їх об’єднання 

відбувалось більш складно: струнні, а не духові склади на кшталт «24 скрипок 

короля» і стаціонарних колективів при великих театрах у другій чверті XVII ст. 

стали основою оркестру. Приєднання духових інструментів до струнних не як 

експеримент, а на регулярній основі припадає на другу половину XVII ст. 

3. Другий період особливо інтенсивного взаємовпливу концертного 

начала і оркестру припадає на першу чверть XVII ст. –– становлення оркестру 

й особливо не підпорядкованого церковним канонам і не ужиткового, не 

пов’язаного зі сценічною дією колективу. Саме він стає основним 

каталізатором для появи жанру concerto grosso та інших видів 

інструментального концерту. Процес утвердження самостійного оркестру не 

був швидким: інструментальну музику для розважання публіки під час 

вокального концерту чи оперної вистави можна виявити навіть у ХІХ ст. [206, 

c. 4]. Слід виділити два важливих аспекти взаємодії між оркестром і концертом: 

–– жанр концерту спрямовує еволюцію оркестру на співіснування 

оркестру в опері і в церкві з незалежним оркестром, адже «якщо твір названо 

concerto, він був призначений для “абсолютного” прослуховування, для 

використання в концерті» [297, c. 29]; 

–– у самостійному оркестрі ступінь прояву концертності (зіставлення 

струнних і духових чи високих і низьких інструментів, більшості і меншості, 
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одного і всіх) стає критично важливим засобом подолання одноманітності 

викладу і підтримання інтересу слухачів; 

4. Дуже важливим в історичній ретроспективі для відокремлення 

concerto grosso від першоджерела (sonata da chiesa) і в історичній перспективі 

(поява сольного концерту) стає роль оркестру у цьому процесі. Саме в 

останній чверті XVII ст., накопичена протягом попередніх десятиліть енергія 

змін формує третій період особливо інтенсивної взаємодії між концертністю й 

оркестру. Ідеться про обов’язковість дублювання кількома виконавцями на 

струнних інструментах партії як одну з визначальних ознак оркестру. Вона 

миттєво віддзеркалюється на concerto grosso завдяки можливості розширення 

групи grosso внаслідок збільшення кількості виконавців однієї партії і 

водночас наголосі на неприйнятності дублювань однієї партії в concertino. Тож 

кожна з двох інструментальних груп спирається на інший принцип викладу: 

перша — на хоровий (декілька виконавців грають в унісон однаковий 

музичний матеріал); друга — на ансамблевий (кожну партію експонує лише 

один виконавець). Для «ансамблістів» concertino стає більш притаманним 

технічно ускладнювати партію, зокрема імпровізувати, ніж для «хоровиків» 

grosso. За лічені роки подальше диференціювання двох підходів призведе до 

становлення сольного концерту: один виконавець і колектив з опорою на 

хоровий принцип викладу. 

5. Важливу роль у закріпленні стандартів-засад оркестру, які стають 

фінальною сходинкою до виникнення concerto grosso, відіграє місце подій. 

Перш за все, це Париж, Рим і Болонья 1650–1670-х років. Перше місто є 

центром стандартизації (систематизовано використання музичних ключів і 

стандартизовано склад струнної групи) та «тембрових» (поєднання зі 

скрипками флейт, а потім і гобоїв) і «ефектних» (на кшталт примітки в партії: 

«одна флейта і одна скрипка») знахідок Ж. Б. Люллі. Рим 1670-х років — 

тогочасний центр структурних інновацій в оркестрі (поділ скрипок на перші 

та другі, формування однієї групи альтів у А. Страделли). Болонья — це 

традиції зіставлення високих і низьких хорів завдяки різнорівневому їх 
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розташуванню у базиліці Св. Марка, постійний і кількісно великий 

інструментальний колектив і композиторська школа, яка дала життя сонаті для 

труби як проєкції на жанр концерту. 

6. Становлення concerto grosso є водночас і одним з ключових чинників 

модифікації оркестру, підтверджуючи тісну взаємодію між ним і жанром 

концерту. Концерт сприяв становленню концептуальних засад оркестру: 

структурування внаслідок стабілізації складу струнної групи, збалансованість 

завдяки неоднаковій кількості виконавців на різних інструментах і 

закріплення, як базового, принципу експонування матеріалу струнними 

інструментами. Тож утворюється музичний колектив зі специфічними 

ознаками і самодостатній для виконання інструментальної музики, зокрема 

концертів. Водночас цей вплив був і зворотнім. Не заперечуючи значення 

ансамблів й віддаючи належне увертюрам та інструментальним епізодам в 

операх саме кількісно більший колектив — оркестр як інституція, призначена 

для експонування непрограмної музики, стає ідеальним майданчиком для 

втілення концертності, зокрема концерту як музичного жанру. 

Взаємовплив оркестру і концерту впродовж наступних століть буде 

посилюватись. Одна з найважливіших ознак концертності — змагальне 

начало — віддзеркалюватиметься в оркестрі через активізацію чергування 

груп, поступове вивищення дерев’яних духових інструментів, регулярніше 

залучення мідних духових. Усвідомлення дієвості зіставлення різних 

виконавських манер соліста і оркестру, неоднакового тематичного матеріалу 

у їх партіях, використання для соло струнних і духових інструментів є 

важливими чинниками становлення сольного концерту з сильнішим, ніж в 

ripieno чи grosso, ступенем контрасту. Нові солісти потребуватимуть 

збільшення оркестру і відчутніших відмінностей у його інструментальному 

складі, засвідчивши безперервність взаємодії еволюцій концерту і оркестру. 
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РОЗДІЛ 3 

БАРОКОВИЙ КОНЦЕРТ І СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ 

МУЗИЧНИХ ШКІЛ: ПЕРША ПОЛОВИНА XVIII СТОЛІТТЯ 

3.1 Ознаки інструментального концерту. Класифікація концертів 

Усю історію функціонування терміна concerto стосовно музичного 

мистецтва можна розділити на два тривалих періоди. Наприкінці XVI — 

першій половині XVII ст. кристалізація stilе concertato відбувалася завдяки 

протиставленню динаміки (соната «Pian’ e Forte» Дж. Ґабрієлі, 1597), теситури 

і розміщення виконавців (багатохорні композиції у венеціанській базиліці 

Св. Марка на межі XVI–XVII ст.), співаків та інструменталістів (п’ята — 

сьома книги мадригалів К. Монтеверді, 1605–1619), різних інструментів 

(сонати для труби М. Каццаті, 1660-ті роки). Тож кінець XVI — перші три 

чверті XVII ст. — це перший етап використання concerto, пов’язаний з дуже 

різними формами прояву контрасту і лише опосередковано — з 

особливостями виконавського складу. Від останньої чверті XVII ст. і дотепер 

триває другий етап — concerto є назвою жанру інструментальної музики в 

основі якого лежить контраст соліста (солістів) і оркестру (хорові та 

інструментально-хорові концерти лежать поза фокусом цього дослідження). 

Почати слід з виявлення визначальних ознак інструментального 

концерту, яких є три. По-перше, — це співдія двох (інколи й більше) 

неодмінно різних за кількістю учасників сторін29: соліста (солістів) і оркестру 

у процесі експонування, розвитку та підсумовування музичного матеріалу. 

Другою ознакою концерту є антитеза звукової потужності, технік гри і 

виконавської манери учасників: чим відмінність між ними значніша, тим 

сильнішим і рельєфнішим, зазвичай, стає прояв концертності. 

 
29 Використання слова «сторона» як узагальненої назви учасників є слушним у контексті вивчення 

концерту тому що, по-перше, в інструментальному концерті, як і в людських, ділових, «музичних» відносинах 

два учасники (соліст і оркестр) існують у безперервній взаємодії. Її точно окреслює термін Ю. Ніколаєвської 

«комунікативна стратегія», який цілком можна екстраполювати на відносини «трансляторів смислу» [76, 

c. 158] і у жанрі концерту, зокрема. По-друге, слово «сторона» вказує на учасників узагальнено — уникається 

зайва деталізація: йдеться про соліста чи солістів, кількісно малий чи великий оркестр, струнний або мішаний 

колективи тощо. 
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Третьою ознакою інструментального концерту є неспинна змагальність 

сторін, яка, хоч і проявляється у різних музичних жанрах, стає квінтесенцією 

саме концерту, у якому вона набуває значення конститутивної жанрової 

ознаки завдяки перманентному прояву на всіх структурних рівнях композиції. 

Усі три ознаки випливають одна з одної, оскільки появу 

інструментального концерту як музичного жанру уможливлює тільки їх 

спільна каталізуюча дія. Утім, наявність оркестру бачиться ключовим 

чинником, тому що саме його залучення забезпечує достатній контраст 

звукових мас, виконавських манер і принципів викладу, що, зокрема, й 

уможливлює переконливе втілення змагального начала. У концерті для 

оркестру опозицію становить не одна половина музикантів до іншої, а соліст 

зі складу оркестру до групи виконавців чи всього оркестру або одна група 

виконавців — до решти. У сольних концертах ступінь контрасту додатково 

поглиблюється завдяки різним манерам експонування музичного матеріалу. 

Концерт для оркестру без солістів можливий завдяки суперництву окремих 

інструментів чи груп між собою, але концерт для соліста без оркестру — ні. 

Тому наявність оркестру є найпершим чинником появи концерту. 

Три ознаки інструментального концерту настільки специфічні за умови 

їх синхронному прояву, що риси концертності чітко проявляються й у творах 

без відповідної назви на титульній сторінці. Це пояснює належність до цього 

жанру композицій, які не мають позначення «концерт», а також творів, які, хоч 

і названі «концертом» (на кшталт «концерт для оргàна» чи «концерт для 

фортепіано solo»), не належать до нього: не виконано умову щодо 

змагальності двох сторін. Назва «Концерт для шести виконавців» також вказує 

на непрямий переклад concerto: не виконано умову щодо різної кількості 

виконавців у складі двох сторін. Такі випадки є прикладом непрямого 

тлумачення терміна concerto і його використання метафорично. Зазначені 

випадки не-концертів будуть вказуватись у процесі висвітлення еволюції 

жанру, однак їх детальний аналіз лежить поза предметом цього дослідження. 
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Пояснення факту відчутно більшої поширеності сольних концертів (в 

основі яких — опозиція соліста і оркестру), порівняно з концертом для кількох 

солістів чи концертом для оркестру, слід шукати у сфері психології: слухач 

фокусує всю увагу на взаємодії соліста й оркестру, співчуваючи першому, 

який протиставив себе великому й вочевидь могутньому колективу. За участі 

кількох солістів не один, а кілька індивідуумів протистоять оркестру. Вони 

ніби забезпечені взаємопідтримкою, тому гострота протиставлення їх групи і 

оркестру менша, ніж між одним солістом і колективом виконавців30. Д. Товей 

був одним з небагатьох дослідників, який наголошував на важливості 

протиставлення у жанрі концерту саме неоднакової кількості інструментів чи 

голосів. Щоправда, його підхід був обмеженим: він вважав цей дисбаланс 

основою лише виражального ефекту [503, c. 6], а не трактував відмінність сили, 

кількості, щільності двох сторін як визначальний чинників переконливого 

втілення концертності. П. Л. Женгене у XVIII ст. також вказував на наявність 

багатьох характерів в оркестрі, як відмінність від «однорідного» соліста [258, 

c. 300]. Однак не приділив цьому питанню належної уваги, хоча саме ця 

неоднорідність є однією дуже важливою для концерту, відрізняючи його від 

ансамблевих утворень: в оркестрі діє хоровий принцип викладу, а значна 

кількість виконавців породжує його суттєвіші, ніж в ансамблі, коливання 

щільності, сприяючи глибшій контрастності. 

Ще більш рідкісними, ніж концерти з кількома солістами, є концерти з 

кількома оркестрами. Перешкодою стають не психологічні, а організаційні 

(велика кількість учасників), фінансові (витрати, потрібні для залучення двох 

оркестрів), практичні питання (наявність сцени достатнього розміру для 

розміщення оркестрів). Тож такі твори є експериментами, а не нормою. 

 
30 Наприклад, К. Мерлен зазначає важливість психологічної готовності солювати і вказує не лише на 

розподіл оркестрантів на солістів і тутістів (струнна група й інші), а й на ієрархічні щаблі у струнній групі: 

концертмейстер, помічник, решта виконавців [374, c. 163]. Відмінності статусу соліста і оркестрантів 

висвітлює П. Адно [148; 150] Низку міркувань щодо солістів та не-солістів викладено у монографіях, 

присвячених психології соліста і тутіста, ієрархічності музикантів в оркестрі, принциповому самовибору 

музиканта: бути чи не бути йому солістом залежно від індивідуальних особливостей психіки і темпераменту 

[149; 222]. Слід враховувати також особливості «характеру, темпераменту, нервово-психічної організації», на 

що справедливо вказує Л. Кияновська [219, с. 21]. 
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Розмаїття концертів, очевидно, є причиною того, що дотепер 

найпоширенішим варіантом їх розгляду залишається аналіз певних 

характеристик (каденція, музична форма окремих частин, концерти одного 

композитора тощо), тому питання класифікації видавалось не надто важливим. 

Натомість у разі висвітлення історії концерту загалом і фокусуванню уваги на 

творах, написаних у різний час, виникає потреба у їх систематизації. 

Одночасне, а не послідовне застосування всіх наявних підходів до типології 

концерту стає обов’язковим. Звісно, визначальною є мета дослідження: ознаки 

конкретного жанру чи проблеми класифікації жанру. 

Існує чимало підходів до жанрової класифікації: А. Сохор поділив 

жанри на чотири групи залежно від умов їх побутування й особливостей 

музичної мови: культові або обрядові, масово-побутові, концертні і театральні 

[130, c. 68–70]. Дослідник також вказав, що «життєве призначення музики і 

обставини її виконання і сприйняття» лежать в основі трактування, а отже, і 

класифікації жанрів [131, c. 293]. В. Цуккерман розрізнив жанри за їх 

змістовним значенням (ліричні, епічні, концертні і картинні або програмні) й 

наголосив на тому, що найглибшою є саме змістовна сторона [139, c. 25]. 

Співзвучним є й підхід С. Шипа, який виявляє дві причини-умови виникнення 

жанру: зміст тексту (форма) і контекст (функції) [144, с. 169]. Привабливою 

стороною теорії жанрових модусів Є. Назайкінського є вибір філософського 

чи лінгвістичного (поряд з музичним) поняття, відмінною рисою якого 

(порівняно з ознакою, атрибутом, рисою тощо) стає виявлення певних 

властивостей «в різних формах, різними засобами і способами» не постійно, а 

залежно від решти складових [74, c. 149]. М. Михайлов указує на потребу 

«з’ясувати сутність взаємовідносин між стилем, художнім методом і жанром і, 

відповідно, принципів їх розмежування» [72, с. 45–46], ще більше 

ускладнюючи завдання. Б. Сюта критичним чинником диференціації 

мовленнєвих жанрів визначає іллокутивну мети [133, с. 27–28], однак такий 

підхід справедливий лише щодо певної категорії жанрів. Крім вказаних 

підходів можливим є класифікація жанрів за їх первинністю і вторинністю 
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(проте різні дослідники виділяють неоднакові першооснови), чистотою чи 

мішаністю ознак, виконавським складом тощо. 

Навіть цей короткий огляд переконує у відсутності уніфікованих 

підходів для класифікації жанрів, робить її дискусійним питань у 

музикознавстві. Додатково ускладнюють класифікацію безперервна еволюція 

жанрів, через що за інших історичних, культурних, соціальних умов останній 

може глибинно трансформуватись. Так, наприклад, сталося з концертом: на 

межі XVI–XVII ст. він був вокально-інструментальним (за виконавським 

складом) і церковним (за місцем виконання) твором. На межі XVIІ–XVIІI ст. 

концерт став інструментальним (за виконавським складом) і сценічно-

концертним (за місцем виконання). Очевидно, що існує чимало справедливих 

і обґрунтованих підходів, але всі вони несуть значний відбиток суб’єктивності, 

уникнути якого, напевно, неможливо в умовах авторського підходу до 

класифікації жанрів, що нараховує незчислену кількість складових. Також 

зрозуміло, що міждисциплінарне, міжтеоретичне і міжпредметне буття, про 

які згадує О. Самойленко у контексті сучасної гуманітарної науки [125, с. 4], 

слушно екстраполювати і на розгляд концерту, класифікацію якого неможливо 

здійснити без врахування історичних, політичних і суспільних чинників. 

В основу пропонованої у дослідженні класифікації концертів покладено 

їх категоризацію — тобто становлення переважно ієрархічних відношень між 

структурними елементами: узагальнення на кожному рівні доповнюють 

попередню сходинку і водночас торують шлях до наступної, пов’язуючи усі 

об’єкти, поняття, структури, категорії в єдине ціле. Опорною моделлю для 

стала розроблена Е. Рош система, яка включає два визначальні принципи. 

Перший пов’язаний з функцією категорійних систем: має бути надано 

«максимум інформації з найменшими когнітивними зусиллями». Другий 

принцип пов’язаний із формою надання інформації: вона має бути 

структурована, а не хаотична [437, c. 28–29]. 

Почати варто з розгляду перешкод, які дотепер ускладнюють цей процес. 

Передусім — це питання методології: відсутність єдиних критеріїв, які слід 
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було б покласти в основу класифікації концерту, призводить до появи 

узагальнених характеристик (концерти з одним, двома солістами; бароковий, 

класицистичний і романтичний концерти тощо) і до ніби паралельного 

існування класифікацій концертів за різними ознаками. 

Другою перешкодою стає кількість концертів. Ймовірно, саме величезна 

кількість творів у цьому жанрі, написаних за сотні років, множина дефініцій 

концертності та число варіантів її втілення на практиці робить завдання їх 

класифікації таким складним. 

Третьою проблемою є властивість видів концерту, музичних форм і 

композиційних моделей «відроджуватись» через століття: concerto ripieno 

реінкарновано зусиллями німецьких композиторів першої чверті ХХ ст. 31 

Наприклад, Konzert im alten Stil оp. 123 М. Регера, 1912, Концерт для оркестру 

ор. 38 П. Гіндеміта. У ХХ ст. написано десятки концертів для оркестру, які є 

очевидними і прямими нащадками барокового концерту ripieno. Concerto 

grosso так само відроджується у ХХ ст.: Перший Concerto grosso Е. Блоха 

(1925) для струнного оркестру і фортепіано obbligato; його ж Другий Concerto 

grosso (1952) для струнного оркестру; Concerto grosso Б. Мартіну (1937) тощо. 

Ускладнює ситуацію існування подвійних чи потрійних концертів: за 

жанровими ознаками вони належать до сольних (кілька незмінних солістів і 

оркестр), проте вочевидь пов’язані і з concerto grosso. Наприклад, Потрійний 

концерт Л. Бетховена, у складі якого quasi concertino: скрипка, віолончель і 

фортепіано. Такий інструментальний склад, до певної міри, утворює алюзію 

на ранньобарокову тріо-сонату. Заміна клавесина на фортепіано і 

поліфункціональне трактування останнього (відмова від сталої функції basso 

continuo, яку клавесин виконував у жанрі тріо-сонати) є демонстрацією 

трансформаційного потенціалу барокового concerto grosso і його адаптаційних 

можливостей за цілком нового соціокультурного й історичного контексту. 

 
31  Міркування щодо «відтворення» барокової музики у ХІХ–ХХ ст. (аспекті появи творів у 

старовинному стилі та аутентичного виконання, коріння якого слід шукати ще в останній чверті XVIII ст.) 

пропонує Е. Маккрікард [367, c. 122–123]. 
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Дотепер у світі вкрай небагато праць, у яких охоплено всю історію 

концерту. Жодну з них не перекладено українською мовою, а оригінальних 

видань немає у вітчизняних бібліотеках. Досі не здійснено цілісних 

досліджень історії концертів та їх типології (крім загальних відомостей щодо 

сольного, оркестрового та grosso концертів). 

Автори численних праць розглядають теоретичні засади концерту 

загалом: Й. Маттезон, Ж.-Ж. Руссо, П.-Л. Жинґене, Й. Кванц, К. Ф. Тріст [504] 

та ін. Музикознавці ХХ — початку ХХІ ст. аналізують концерти окремих 

композиторів ([484, c. 106–129; 363 та ін.]) чи пропонують стильовий зріз 

епохи [191]. Поділ концертів, здійснений дослідниками XVIII–ХІХ ст., 

максимально узагальнений і не містить деталізації. Так, Н. Фрамері, виділяє 

інструментальний концерт для соліста й оркестру та concerto grosso [248, 

c. 299]. Й. Маттезон розрізняє concerto як «колектив музикантів» будь-якого 

складу і кількості та як специфічну форму невеликого об’єднання 

інструменталістів і співаків [цит. за: 484, с. 107]. Отже, йдеться про кількісне 

і, до певної міри, якісне відокремлення двох форм concerto. Ж.-Ж. Руссо 

розглядає виключно інструментальний концерт за участю соліста у супроводі 

оркестру [441, c. 299]. Й. Кванц розмежовує «поєднання різних концертуючих 

інструментів — від двох до восьми, — які концертують один з одним» 

(вочевидь, ідеться про камерний концерт) і концерт з «лише одним 

концертуючим інструментом» (сольний концерт) [цит. за 480, с. 583]. 

Останній тип буває з більшою та меншою кількістю партій супроводу соліста. 

Критерієм для вибору відповідної кількості виконавців для супроводу 

(оркестру) є характер твору: згода і «серйозний» характер музики вимагає 

більшої кількості музикантів, веселий і гумористичний настрій — меншої. 

Слушно буде наголосити, що сольний концерт і concerto grosso є видовим 

розмежуванням жанру, а не поділом сольних концертів на два типи, як 

помилково вважає І. Маркелова [71, c. 13].  

М. Букофцер розподіляє барокові концерти на сольний, grosso і 

оркестровий [191, c. 226]. Риси concerto grosso описано вельми коротко, 
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сольному концерту присвячено основну увагу, а визначення оркестрового 

концерту ледь намічено, попри очевидну потребу у більш глибокому розгляді 

цього виду концерту. Х. Енгель розрізняє лише два види концерту — solo і 

grosso, не згадуючи оркестровий [236, c. 1603]. А. Коллман, досліджуючи 

класицистичні концерти, поділяє їх на «прості» і «подвійні» [326, c. 23]. 

Е. Сісман розмежовує концерти на типи для кожної історичної епохи: кінець 

XVII ст. — concerto da chiesa і concerto da camera; у першій половині 

XVIII ст. — solo і grosso concerti; у другій половині XVIII ст. — вказує на 

становлення «подвійної експозиції» та згадує symphonie concertante; у 

ХІХ ст. — на концерти, у яких соліст та оркестр практично рівні за значенням, 

і такі, у яких соліст отримав кращі шанси «у змаганні з оркестром, особливо 

завдяки диявольським [за складністю] фігураціям» [467, c. 293–298]; така 

класифікація виглядає хаотично, а єдиною сполучною ланкою виступає час. 

Ю. Хохлов поділяє концерти на солюючі, діалогічні і симфонічні — залежно 

від відношень між солістом і оркестром [138, c. 9]. Залишаються питання щодо 

аспекту висвітлення: типологія концертів за жанровими ознаками 

трансформується на дискусію щодо коректного визначення назви експозиції і 

потім на міркування стосовно типу взаємодії між оркестром і солістом. Усі 

підходи слушні, проте їх послідовне, а не паралельне застосування надає 

пропонованій типології спорадичного характеру. 

Дослідники звертаються до питання класифікації концертів, вивчаючи 

твори композиторів у цьому жанрі, й пропонують нові підходи. Наприклад, 

О. Подколзіна, аналізуючи скрипкові концерти В. А. Моцарта, згадує 

можливість розрізнення барокових концертів за національними школами: 

італійська, німецько-австрійська та французька [88, c. 9]. М. Телбот, 

поділяючи концерти А. Вівальді на шість груп, орієнтується, передусім, на 

виконавські склади: сольні, подвійні, більш, ніж два солісти («ансамблеві» 

концерти), концерти для двох оркестрів і соліста, камерні концерти (кілька 

виконавців та continuo) і концерти для струнного оркестру [484, c. 106–107]. 

Такий підхід дуже схожий на викладений у статті «Концерт» А. Хатчінгса та 
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М. Телбота в енциклопедії Гроува (2001): Concerto grosso, сольний концерт, 

подвійний концерт, концерт для більше ніж двох солістів, концерт для солістів 

без оркестру (камерний концерт), концерт для оркестру (ripieno) [298, c. 244], 

але не вказано на залежність між виконавським складом і концепцією твору, 

немає і часової прив’язаності концертів. Цей огляд демонструє, що 

«різновекторні спрямування жанру лише загострили проблему типології, яка, 

за своєю суттю, дотепер [на 2006 р.] остаточно не склалась» [47, с. 7]. 

Дисертаційні дослідження концертів останніх десятиліть практично всі 

побудовано за схожою схемою: автори пропонують короткий огляд 

становлення концерту і концентруються на творах окремо взятого 

композитора [33, 48, 51, 52, 59, 88, 97 та ін.] — «іменний підхід». Мало не 

єдина спроба загальної класифікації концертів належить О. Самойленко [123]. 

Однак, незважаючи на слушні спостереження, чимало тез викликають 

заперечення. Так, справедливо вказавши на «склад» як ключовий елемент 

класифікації, О. Самойленко екстраполює його лише на сольний і оркестровий 

концерти. Такий підхід бачиться докорінно неправильним через відсутність 

навіть згадки про історично значуще відокремлення концертів за участю 

співаків та без них: на нашу думку, це визначальна ознака трансформації 

розуміння концертності загалом, яка відбувалась упродовж першої половини 

XVII ст. і стала визначальною для вектору еволюції не лише жанру, а й 

музичного мистецтва загалом. Є запитання і до трактування поняття 

«концепція». О. Самойленко розуміє її, як поділ концертів на «віртуозний і 

симфонізований типи» [123, c. 14], що співпадає з відомим поділом Л. Рабена, 

здійсненому ще у 1970-х роках. Утім, дослідниця не розвиває цей завузький 

підхід, що стосується, фактично, лише форми втілення задуму, але не 

відображає тип взаємодії між сторонами у концерті: не вказує на паритет між 

ними чи підпорядкованість одна одній. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо: незважаючи на постановку 

питання класифікації концертів у значній кількості праць, дотепер домінують 

узагальнені і часткові, а не деталізовані і цілісні підходи, а повторення і 
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переформулювання превалюють над оригінальними судженнями. Наприклад, 

А. Іванов, спираючись на поділ концертів на «віртуозні», «блискучі», 

«симфонічні» та «синтезуючі» (йдеться про скрипкові концерти ХІХ ст.), 

вказує на смислову багатозначність назв і пропонує їх перейменувати на 

віртуозні, віртуозно-симфонічні та перехідні (проміжні) типи [51, c. 6]. 

Почергові акценти на різних властивостях концертів пояснюють 

частковий збіг класифікацій різних авторів, які спираються на існуючі підходи 

до концерту, контекстуалізуючи їх в межах домінуючого «іменного» підходу 

у розвідках інструментальних концертів. Крайня рідкісність узагальнень щодо 

еволюції концерту впродовж тривалого часу (мабуть, лише [344, 434 і 511]) і 

притаманна таким дослідженням описовість (зумовлену гігантським обсягом 

матеріалу, що висвітлюється, тож її не слід вважати недоліком) актуалізує 

потребу об’єднати в єдине ціле характеристики концертів, особливості 

інструментального складу, трактування концертності на рівні концепції, 

жанрові ознак, сфери і час функціонування тощо. 

У дослідженні всі критерії класифікації концертів поділено на дві групи. 

Перша (І) — це диференціація за: 

1) жанровими ознаками (незважаючи на відсутність concerto на 

титульній сторінці, риси концерту виявляються; попри позначення «concerto», 

твір не є концертом через невідповідність жанровим ознакам); 

2) наявністю вокальних партій (вокальні, вокально-інструментальні, 

інструментальні); 

3) типом взаємодії сторін (конфлікт, злагода чи діалектичне поєднання 

обох начал); 

4) видом концерту (сoncerto grosso, сoncerto ripieno, сольний, камерний); 

5) стильовою епохою (барокові, класицистичні, романтичні); 

6) «чистотою» жанру (концерт, мікст концерту та іншого жанру, твори 

концертних жанрів). 

Ці підпорядковані одна одній характеристики названо 

концептуальними. 
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Друга група (ІІ) — це варіанти реалізації задуму на практиці: 

1) кількість солістів та оркестрів (у різних комбінаціях); 

2) інструмент для солювання (струнний, духовий, ударний, народний; за 

умови кількох солістів — однакові чи різні інструменти); 

3) інструментальний склад оркестру (струнний, мішаний, духовий); 

4) кількість частин циклу (1, 2, 3, 4, 5 і більше); 

5) музична форма першої частини (типова, нетипова). 

Ці критерії класифікації концертів названо конструктивні. 

Концептуальні характеристики відбивають художні засади концерту і 

варіанти його змістового наповнення, тому є визначальними для вибору 

інструментів для їх реалізації — конструктивні характеристик. 

І. Детальний розгляд починаємо з першої групи критеріїв — 

концептуальної. 

1. Як уже було зазначено, наявність терміна «концерт» на титульній 

сторінці не завжди означає «твір у жанрі концерту». Це дає підстави визначити 

жанрові ознаки як найперший рівень розмежування концертів. Можна вказати, 

принаймні, на чотири випадки не-концерту, попри використання терміна 

concerto. Насамперед це духовні (церковні) «концерти» А. та Дж. Ґабрієлі, 

А. Банк’єрі, Дж. Чіма, С. Бернарді та інших композиторів на межі XVI–

XVIІ ст.: сoncerto у їхніх творах означало мультихорові, багатоголосні та 

кількаголосні вокальні чи вокально-інструментальні композиції, або 

підкреслювало факт поєднання співаків та інструменталістів у будь-якому 

співвідношенні [297, c. 23] (у мадригалах К. Монтеверді concerto означає і 

посилення контрасту між вокальними та інструментальними партіями). 

Другий випадок використання терміна concerto у не-концерті — це його 

значення «колектив музикантів», тобто синонім до слова «оркестр». Очевидно, 

що йдеться не про жанрове визначення твору, а спосіб виконання — групу 

музикантів. Р. Вівер пише, що «концерт став стандартним визначенням 

оркестру до того як його було замінено власне на оркестр приблизно в 
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середині вісімнадцятого століття» [518, c. 15]. Про таке саме значення concerto 

згадує А. Вейнус [511, c. 12] та М. Телбот [487, c. 35]. 

Третім випадком є використання похідного від concerto слова concertato 

у значенні accompagnato. Таке позначення застосовувалось тільки щодо 

композицій, у яких брали участь співаки у супроводі інструменталістів, і 

concertato могло бути адресовано лише останнім [518, c. 15]. Тобто назва Il 

quatro libro di madrigali… alcuni concertati con due violini (Четверта книга 

мадригалів… деякі із супроводом скрипок) М. Пезенті (1638) жодним чином 

не означає «концертування скрипок» у значенні солювання — більш 

розвиненої, яскравої партії. Натомість це визначення супровідної їх ролі щодо 

інших виконавців [518, c. 15]. 

Четвертим випадком не-концерту, є використання терміна concerto у 

творах для одного інструмента: concerto як наголос на багатьох рисах жанру 

(музична форма чи способи експонування музичного матеріалу), проте не всіх 

трьох жанрових ознак концерту разом. Приклади можна знайти у музиці 

кожної епохи: «Італійський концерт» BWV 971 Й. С. Баха (1735), Konzert ohne 

Orchester f-moll оp. 14 Р. Шумана (1836), Concierto sin orquesta оp. 88 Хоакіна 

Туріни (1935), Concerto da suonare da me solo e senza orchestra, per divertirmi 

Кайкосру Сорабджі (1946). Такі твори не є власне концертами, їх назва на 

титульній сторінці віддзеркалює технічну й емоційну складність, 

масштабність задуму, значне число завдань перед виконавцем (Р. Шуман); 

утілення певної моделі концерту в дещо спрощеному вигляді через відсутність 

прецедентів (Й. С. Бах); утворення алюзії на сонатну форму в контексті іншого 

часу (Х. Туріна); забаганку — «divertirmi» («розваж мене» К. Сорабджі). 

Наявна також протилежна ситуація: концерт за жанровими ознаками, 

але без відповідного позначення на титульній сторінці. Серед причин може 

бути: концепція задуму, незвичність стильового чи жанрового міксту, занадто 

великий чи малий обсяг твору, схильність композитора до певних жанрів тощо. 

Наприклад: масштабність композиції («Турангаліла-симфонія» О. Месіана, 

1946–1948); малий обсяг твору, калейдоскопічність музичних образів 
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(Concerto-Suite оp. 37 для фортепіано solo Ханса Берма, 1940–1941); стильовий 

мікст — поєднання «класичного» і «сучасного» підходів до концерту 

(Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor оp. 1 Інгві 

Мальмстіна, 1998); відсутність наявної моделі («Іспанське капричіо» 

М. Римського-Корсакова, 1887, є мікстом сольного скрипкового концерту, 

концерту для оркестру та сюїти); програмність твору32 («Іспанська симфонія» 

Е. Лало, 1874); прояв концертного начала є меншим, ніж симфонічного 33 : 

(Nachtmusik I з Сьомої симфонії Г. Малера) [419, c. 92]. 

2. На другій позиції (після жанрових ознак) проведено межу між 

концертами за участю співаків чи без них у складі виконавців (можливим є 

поділ на три підгрупи: вокальні, інструментальні та мішані). Традиція 

вокального концерту без участі інструменталістів XVI — початку XVII ст. 

отримала своє продовження завдяки діяльності композиторів другої половини 

XVII–XVIII ст. (М. Дилецький, В. Титов, І. Домарацький — партесний 

концерт). Слід вказати й на хорові концерти М. Березовського, 

Д. Бортнянського, А. Веделя 34 . До певної міри, ці види концертів є 

віддзеркаленням ранньобарокових традицій західноєвропейської музики в 

Україні, Білорусі, Росії. Їх розгляд виходять за межі цього дослідження, але 

вони, звісно, займають відповідну нішу у класифікації 35 . Іншим проявом 

поєднання вокального та інструментального начал у жанрі концерту слід 

вважати твори для солюючого голосу з оркестром, музична форма, масштаб та 

принцип розвитку вочевидь дають змогу зарахувати його саме до концерту. І 

хоча він є різновидом сольного концерту, проте не можна ігнорувати того 

 
32 Як зазначалось раніше, інструментальному концерту, на відміну від симфоній, програмність значно 

менш притаманна, хоча у ХХ ст. було створено чимало програмних концертів (наприклад, «Сільський 

концерт» Ф. Пуленка для клавесина з оркестром чи концерти для оркестру Р. Щедріна чи І. Карабиця). 
33  Перше радше підпорядковується другому, ніж співіснує з ним, як рівне, хоча їх поєднання є 

визначальним для утворення особливого, авторського прочитання жанру загалом й типового для оркестрового 

концерту трактування оркестру. 
34 Історію хорового концерту ґрунтовно розглянула, зокрема Н. Герасимова-Персидська [26; 27].  
35 У музиці ХХ ст. композитори часто звертаються до хорового концерту. Зазначені приклади 

трансформації жанру за інших історичних і культурних умов є свідченням значної гнучкості концерту. 

Водночас його здатність трансформуватися і відроджуватися значно ускладнює типологію концертів: твір під 

назвою «хоровий концерт» наприкінці XVI і ХХ ст. — це абсолютно різні твори не лише за музичною мовою 

і стильовими рисами, а й за концепціями. 
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факту, що коріння поєднання голосу та інструментів в жанрі концерту сягає 

XVI — початку XVII ст. Межа між інструментально-вокальними (вокальними) 

та інструментальними концертами припадає на останню чверть XVII ст. 

Подальший розвиток концерту довів можливість співіснування різних типів, 

зокрема завдяки відродженню старовинних форм у сучасній музиці. 

3. Третім критерієм для розмежування концертів слід вважати підхід до 

розуміння концертування (і терміна concerto загалом), про що йшлося у 

першому розділі. Різний зміст concerto віддзеркалює не лише світогляд 

кожного композитора, а й засади естетики, притаманні тій чи іншій епосі, тож 

віддзеркалюється на типі відношень між сторонами. Як було зазначено раніше, 

є три основні варіанти трактування концерту: гармонійне співіснування; 

дискусія / боротьба; діалектичне поєднання обох підходів. Слід підкреслити, 

що навіть за умови найглибшого конфлікту потреба у співіснуванні не зникає: 

саме зіставлення контрастних станів дає змогу виявити сутність кожного з них 

максимально чітко. Як було наголошено у процесі огляду підходів до 

концертності, діалектичне поєднання злагоди і дискусії є найпоширенішим 

випадком її втілення у жанрі інструментального концерту. Дві протилежні 

сторони є у постійному взаємозв’язку: посилення однієї автоматично означає 

послаблення другої. 

З типом відношень двох сторін міцно пов’язано визначення опорної: 

соліст, оркестр чи паритет між ними. Поширеність того чи іншого жанрового 

різновиду значною мірою корелює з часом створення концерту. Також цей 

вибір відображається і на формах реалізації задуму: інструмент для солювання, 

інструментальний склад оркестру, музична форма тощо. Визначення оркестру 

як головного в тандемі «соліст — оркестр» найчастіше веде до відмови від 

concerto у назві: Г. Берліоз уникає цього слова, вивищуючи солюючий альт у 

симфонії «Гарольд в Італії», не вважаючи партію соліста рівноцінною до партії 

оркестру. У разі почергового солювання різних виконавців, особливо у 

поєднанні з нетиповою для концерту музичною формою окремих частин і 

загальною структурою циклу, композитор найчастіше використовує інше, ніж 
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концерт, жанрове визначення («Іспанське капричіо» М. Римського-Корсакова). 

Отже, підпорядкована роль соліста щодо оркестру і зміщення акценту з соліста 

на оркестр фактично тотожне відмові від використання concerto у назві. 

Значно поширенішими є концерти, у яких соліст є беззастережним 

лідером у парі. Слід розрізняти «віртуозний» концерт Ф. Шопена, Й. Гуммеля 

чи Н. Паганіні, «симфонізований» (Другий концерт Й. Брамса) і біцентричний 

(концерти Л. Бетховена). До першого типу (віртуозний) зазвичай належать 

твори, авторами яких є блискучі виконавці (контрабасові концерти 

К. фон Діттерсдорфа, гобойні — К. Безоцці, флейтові — Й. Кванца, 

фортепіанні — С. Тальберга); роль оркестру у них мінімальна. 

4. Четвертий критерій розмежування концертів — за видами 36 . Цей 

параметр безпосередньо пов’язаний з типом відношень між сторонами у творі. 

Сoncertі grosso, ripieno і solo виникли майже водночас, але передбачають 

різний ступінь втілення контрасту (навіть у межах концепції «об’єднання 

разом», притаманній бароковому концерту [484, c. 107]). Найменш вираженим 

він є у concerto ripieno, оскільки за відсутності солістів і пануванні гомофонної 

фактури протиставлення груп інструментів (солісти — найчастіше це перші, 

інколи перші та другі скрипки, супровідні голоси — решта виконавців), 

обмежується лише їх неоднаковими функціями. 

Більш відчутною опозиція є у concerto grosso: менша група виконавців 

(concertino) зіставляється з більшою (grosso) або tutti — об’єднаному 

звучанню обох груп. На ступінь контрасту впливає близькість тематичного 

матеріалу при перегукуваннях груп і різниця у щільності викладу (від ледь 

помітної у XVII ст. і до радикальної у творах ХХ ст.). Потрібно також зважати 

на тембровий склад concertino і grosso: менший у разі зіставлення лише 

струнних інструментів (Concerti grossi op. 6 А. Кореллі або оp. 1 П. Локателлі) 

чи мішаного складу обох груп (Concerti grossi оp. 3 Ґ. Ф. Генделя — струнні та 

гобої в concertino, струнні і фагот у grosso). Контраст особливо відчутний, 

 
36 Детальний розгляд видів концертів здійснено у наступному підрозділі. Трактування камерного 

концерту (концерту солістів) як окремого виду concerto ripieno так само висвітлено далі. 
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якщо групи неоднакові за складом (Перший «Бранденбурзький концерт» 

Й. С. Баха). 

Ще інтенсивнішою є опозиція в сольному концерті завдяки 

максимальній різниці в щільності викладу та виконавській манері. Традиція 

тематичного контрасту у зіставленні solo і tutti (нечастий прийом для 

концертів А. Вівальді і цілком нормативний для творів композиторів другої 

половини XVIII ст.) утворює додатковий рівень протистояння, порівняно з 

більш ранніми концертами. Отже, кожен із видів концерту має притаманну 

йому силу контрасту з тенденцією до її подальшого зростання. Після середини 

XVIII ст. і практично до початку ХХ ст. запанував сольний концерт. 

Щодо різновидів сольного концерту, то вони також передбачають 

неоднаковий прояв суперництва. Три соліста у форматі, що нагадує барокову 

тріо-сонату у найменш драматичному за концепцією Потрійному концерті 

ор. 56 Л. Бетховена, навряд чи є випадковим: значна однорідність солюючої 

групи, масивність їх спільного звучання, регулярність поєднання для 

спільного музикування (навіть попри певне виділення віолончелі серед трьох 

виконавців) — усе сприяє менш інтенсивному зіткненню між солістами і 

оркестром. Використання кількох солістів у другій частині Другого 

фортепіанного концерту П. Чайковського знижує ступінь напруженості 

протистояння сил і розпорошує прояви змагальності. Повернення після 

«відхилення» в жанр подвійного чи потрійного концерту (завдяки відмові від 

внутрішніх оркестрових солістів) до сольного знову фокусує увагу на опозиції 

між єдиним солістом і симфонічним оркестром, як, наприклад, у Другому 

фортепіанному концерті Й. Брамса: третя частина — це «відхилення» у 

подвійний фортепіано-віолончельний концерт, а фінал — повернення в жанр 

сольного фортепіанного концерту, як і в першій та другій частинах. 

Слід також звернути увагу на очевидну кореляцію між поділом 

концертів за концептуальними засадами та історичним періодом (класифікація 

концертів у часовому вимірі): твори XVII — першої чверті XVIII ст. 

спираються на трактування концерту як гармонійне співіснування соліста 



139 

 

(солістів) та оркестру. Звісно, це не означає, що в ранніх концертах нема 

драматичних епізодів (Подвійний концерт BWV 1043 Й. С. Баха, низка 

концертів А. Вівальді — RV 541, 565). Ідеться про переважання злагоди над 

відкритим конфліктом між двома сторонами у концерті. Регулярне долучення 

соліста (насамперед, скрипки, але це ж стосується і гобоя) до групи струнних 

інструментів в оркестрі в унісонному дублюванні цілком вписується в 

«об’єднання разом», що порушується, коли соліст (солісти) відокремлюються 

від оркестру і зіставляються епізоди tutti і solo, проте загальний status quo — 

гармонійне співіснування — при цьому не трансформується. 

«Бароковий діалог мирного “музикування” перетворюється на 

суперництво» [48, c. 7], боротьбу і конфлікт у другій половині XVIII ст. та 

протягом ХІХ ст. Фактична відмова від concerti ripieni і grossi з початком ери 

класицизму і беззастережне домінування сольного концерту випливає зі зміни 

естетичних ідеалів епохи. Усе зазначене втілюється у сольному концерті, який 

відображає протиставлення особистості, індивідуальності (соліста) і спільноти, 

суспільства (оркестр). Попри короткий період популярності у другій половині 

XVIII ст. symphonies concertantes, сольний концерт стає одноосібним лідером. 

Інша, ніж за часів Бароко, музична форма, нові естетичні принципи, посилення 

віртуозного начала — усе це сприяє зміні концепції жанру. У концертах ХХ ст. 

трапляються всі типи взаємодії між двома солістом і оркестром, а відношення 

між сторонами охоплює весь спектр можливостей: жанр концерту охоплює 

дуже широке художньо-концептуальне поле. Отже, зв’язок між змістовим 

наповненням концерту і часом його створення, безумовно, простежується. 

5. З чотирма способами класифікації концертів (жанрові ознаки, 

інструментальний чи вокально-інструментальний виконавський склад, 

концепція концерту та його вид) тісно корелює п’ятий — стильова епоха 

(барокова, класицистична, романтична, імпресіоністична, модерн, нео-стилі 

ХХ ст. тощо). Як було зазначено, ці визначення дуже загальні, адже 

«бароковий концерт» включає кілька видів концертів із різними підходами до 

взаємодії соліста чи солістів з оркестром, варіантами структури, 
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інструментальним складом інструментів в оркестрі тощо. Тобто «бароковий 

концерт» без додаткових уточнень лише вказує на час написання твору і також 

мінімально інформує про його характеристики через їх значне різноманіття. 

Щодо «класицистичного концерту» ситуація дещо інша. Завдяки 

більшій стандартизованості жанру в останній чверті XVIII ст. ця назва є 

конкретнішою, ніж «бароковий концерт», з його унормованим використанням 

сонатної форми з подвійною експозицією, певною стабільності складу 

оркестру37, стабілізацією виду концерту (сольний). Натомість інші варіанти — 

«запізнілі» concerto grosso кількох англійських композиторів навіть в останній 

чверті XVIII ст. чи нечасті symphonie concertante на початку ХІХ ст. не входять 

у тогочасний «жанровий канон» [247, c. 26]. Однак і щодо «класицистичного 

концерту» залишається простір для варіювання інструмента для соло, 

кількості солістів, складу оркестру тощо. 

«Романтичний» і тим більш «сучасний концерт» означає ще більше 

варіантів взаємодії соліста й оркестру, інструментів для соло, концептуальних 

засад твору тощо, динамічно трансформуючи жанровий канон. Однак вказівка 

на стильову епоху необхідна для розуміння причинно-наслідкового зв’язку 

між комплексом естетичних, філософських, культурних тенденцій того чи 

іншого часу й концептуальними, стильовими, технологічними рисами 

концертів, але потребує залучення конструктивних характеристик для 

точнішої класифікації концертів. 

6. Нарешті слід вказати на потребу розмежування творів залежно від їх 

«жанрової чистоти»: власне концерти; мікст концерту та іншого жанру (у цих 

двох випадках термін concerto є на титульній сторінці) — гібридні жанри; і 

твори концертного типу (термін concerto не вказаний або дещо модифікований, 

однак жанрові ознаки наявні). 

 
37 Інколи відхилення, звісно, можливі; найчастіше вони пов’язуються з процесом закріплення у складі 

оркестру тих чи інших інструментів.  Наприклад, одночасне використання кларнетів і гобоїв лише в Двадцять 

четвертому концерті К 491 В. А. Моцарта. Однак і художня складова також «приєднується» до традицій, які 

лише формуються: зокрема використання тромбонів у фіналі Четвертого фортепіанного концерту 

Л. Бетховена є одним з найперших прикладів долучення цього інструмента до складу концертного оркестру і 

водночас воно сприяє максимальній переконливості втілення композиторського задуму. 
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До другої підгрупи входить поєднання концерту з іншими жанрами. 

Спектр останніх досить широкий, проте найпоширенішим варіантом є 

симфонія-концерт. Виникає потреба порівняти симфонії-концерту і symphonie 

concertante. Вони схожі за назвою, проте насправді — дуже різні. Перша 

відмінність полягає у виконавському складі: у симфонії-концерті — один 

соліст (Симфонія-концерт для віолончелі з оркестром С. Прокоф’єва, 

Симфонія-концерт для віолончелі з оркестром Юрія Буцко, Концерт-

симфонія38 для балалайки або домри з оркестром Олександра Циганкова). У 

symphonie concertante солістів буває від двох (Концертна симфонія KV 364 

В. А. Моцарта) до дев’яти (Концертна симфонія WC 40 Й. К. Баха). Друга 

відмінність — характер музики. У першому випадку він дуже мінливий і може 

бути драматичним, як у творі С. Прокоф’єва, епічним, як у Ю. Буцко чи 

грайливим, як у О. Циганкова. Водночас symphonie concertante практично 

завжди веселі і легкі за характером, драматизм і мінорний лад практично 

ніколи не використовуються39. 

Третю підгрупу (концертного типу твори) поділено так:  

— композиції, що містять у назві термін, похідний від concerto 

(concertino — маленький концерт, наприклад, Концертино для кларнета з 

оркестром, op. 26 К. М. Вебера або Konzertstück — концертна п’єса, як 

Konzertstück для чотирьох валторн з оркестром, оp. 86 Р. Шумана); це 

одночастинні композиції у вільній музичній формі, яка водночас має деякі 

ознаки елементи сонатної; 

— композиції, які за жанровими ознаками нагадують концерт, але не 

містять терміна concerto у назві: рапсодія (Рапсодія для скрипки з оркестром 

«Циганка» М. Равеля), парафраз (Totentanz для фортепіано з оркестром 

Ф. Ліста), фантазія (Фантазія на теми з опери «Кармен» П. Сарасате) тощо. 

 
38 Примітно, що композитори змінюють послідовність слів, залежно від превалювання симфонічного 

або концертного начала. 
39  Детально жанр symphonie concertante, зокрема характер музики і використання мажорного і 

мінорного ладів розглянуто у додатку Б. 
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ІІ. Друга група критеріїв — конструктивні — це засоби реалізації 

композиторського задуму на практиці. 

1. Насамперед, це кількість солістів та оркестрів (перші варіюються 

набагато частіше, ніж другі). Погляд на списки концертів після другої 

половини XVIII ст. (а значною мірою і першої) [313, c. XII–XXIV] переконує, 

що одноосібним лідером залишається сольний концерт для одного соліста з 

оркестром. Сольні концерти для двох або більше виконавців (їх максимальна 

кількість обмежується чотирма) значно поступаються йому. Стримуючим 

чинником для формування великих груп солістів є нівелювання контрасту між 

двома сторонами через занадто велику солюючу групу, внаслідок чого 

притаманна концерту диспропорція двох сторін тяжітиме до зникнення. 

Взаємодія кількох солістів і оркестру так само має свої відмінності: 

— менш виражене, ніж у концерті для одного соліста, змагальне начало 

між двома сторонами; 

— суперництво ніби розпорошується на кілька рівнів: один (два, три, 

чотири) солісти — оркестр, соліст — соліст чи соліст — два (три) солісти; 

— роль оркестру у концерті за участю навіть двох солістів тяжіє до 

супровідної, крім епізодів, коли солісти мовчать. 

У concerto grosso ступінь контрасту меншою мірою залежить від 

кількісті виконавців групи concertino. Основною причиною є поширене 

трактування виконавців у цій групі як рівних за статусом: композитори 

здебільшого сприймають concertino саме як групу, а не кілька індивідуалів, як 

у разі концерту для солістів з оркестром40.  

Зрідка можливий формат участі одного чи кількох солістів і двох 

оркестрів, насамперед у ХХ ст. (Концерт для фортепіано, ударних і двох 

струнних оркестрів Б. Мартіну, Концерт для клавесина і фортепіано з двома 

камерними оркестрами Е. Картера). Однак таке співвідношення є винятком, а 

не правилом: суто концептуальні засади стають викликом для композитора. 

 
40  Інші відмінності між сольним і concerto grosso дискутуватимуться в контексті висвітлення 

особливостей барокових концертів. 
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Адже дисбаланс у зіставленні одного соліста і двох оркестрів стає надто 

сильним, соліст ризикує розчинитися у звучанні двох оркестрів, на заваді чого 

теоретично може стати їх склад і кількість виконавців. Відсутність очевидних 

шляхів розв’язання проблем щодо балансу сил (соліст — два оркестри), 

збереження належного ступеня контрастності (якщо зіставлені два оркестри), 

організаційні (розміщення учасників на сцені) і фінансові проблеми 

зумовлюють рідкісність такого формату. 

Трактуючи зіставлення неоднакових за силою та обсягом звукових мас 

як іманентну ознаку концерту, слід взяти до уваги факт, що контраст між 

майже однаковими за кількістю виконавців та інструментальним складом 

колективами сприятиме відчутному пом’якшенню прояву концертності. Для 

рельєфнішого його виявлення потрібно зіставляти різні способи 

звуковидобування і динаміку, вдаватись до різнорівневого розміщення 

виконавців тощо (Концерт для двох струнних оркестрів М. Тіппетта). Більш 

вдалим для втілення концертності є запропонована С. Губайдуліною модель 

концерту для двох неоднакових за складом інструментів і характером звучання 

естрадного та симфонічного оркестрів. Відмінності між оркестрами 

уможливлюють ефектне втілення концертності. Перший використовується в 

жанрах «легкої» музики, включає характерні духові та ударні інструменти, є 

явищем культури ХХ ст. Другий має умовно стандартизований 

інструментальний склад, переважно спирається на струнні тембри, функціонує 

кілька століть і асоціюється з «академічною» класичною музикою. 

2. Критерієм класифікації є вибір інструментів для соло. Він пов’язаний 

з концепцією концерту, стильовою епохою, практичною можливістю. Вибір 

інструментів для соло в концерті істотно трансформується протягом еволюції 

жанру, віддзеркалюючи розвиток інструментальної бази та власне оркестру. 

Як відомо, у перших в історії музики концертах 1680–1690-х років (А. Кореллі, 

Дж. Тореллі, Дж. Леґренці) для солювання було залучено виключно струнні 

інструменти — скрипку та віолончель. У 1700-х роках Ґ. Муффат, 

Т. Альбіноні для солювання в концерті використовують духові інструменти, 
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передусім, гобої. Фагот, як учасник групи basso continuo, починає активніше 

залучатися у 1720-х роках у жанрі concerto grosso (Перший «Бранденбурзький 

концерт» Й. С. Баха) та сольному концерті (А. Вівальді). Флейтові концерти 

А. Вівальді торують шлях до Й. Кванца. 

А. Вівальді є одним із найпалкіших популяризаторів різних інструментів 

завдяки схильності до незвичних комбінацій тембрів солістів у своїх 

концертах, що стало одним з основних засобів їх варіювання. Композитор 

інколи дає «нове життя» за інших історичних умов інструменту, який 

практично вийшов з ужитку, як застарілий. Такий підхід у жанрі концерту буде 

особливо актуальним у творах ХХ–ХХІ ст.: «відродження» старовинних 

інструментів (Концерт для мандоліни з оркестром І. Рогалева, «Сільський 

концерт» для клавесина з оркестром Ф. Пуленка); солювання незвичних 

інструментів: ударних (Концерт для ударних інструментів з оркестром К. Ахо), 

народних (Концерт для домри з оркестром М. Будашкіна), електричних 

(Концерт для вібрафона і струнного оркестру С. Еммануеля) і навіть напівжарт 

«Концерт для кішки з оркестром» Миндаугаса Пикайтіса. Усе сприяє 

відчутному оновленню палітри тембрів для солювання й у складі оркестру. 

3. Важливим класифікаційним чинником є склад концертного оркестру. 

Перші оркестри були виключно струнними (звісно, був клавішний інструмент 

у складі basso continuo, проте його чітко детермінована функція гармонічного 

супроводу до П’ятого «Бранденбурзького концерту» Й. С. Баха не потребує 

спеціального наголосу на його використанні). Це слід пояснити історією 

становлення оркестру, поширеністю віртуозного виконавства на струнних 

інструментах (передусім на скрипці) та рівним у тембровому плані звучанням, 

яке було ідеальним тлом для солювання. Тому поява перших гобойних 

концертів на початку XVIII ст. (Т. Альбіноні) жодним чином не потребувала 

змін у складі оркестру. Навпаки, струнний оркестр довів свою універсальність, 

рельєфно відтіняючи тембр позаоркестрового соліста, якого немає у складі 

оркестру. Примітно, що композитори у майбутньому звертатимуться до цього 

прийому, часом відмовляючись від інструмента, обраного для солювання, у 
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складі оркестру. У Концерті для валторни з оркестром К 417 В. А. Моцарта 

сольний інструмент співіснує з валторною в оркестрі, проте ці обидва 

інструменти максимально розмежовані у функціональному, тематичному і 

виконавському аспектах; у Концерті для валторни з оркестром К 447 

В. А. Моцарт загалом вилучає валторну зі складу оркестру, аби утворити 

максимальний тембровий контраст між солістом і оркестром. З плином часу 

духові інструменти (незалежно від вибору соліста) починають включати до 

складу оркестру, відображаючи зростання зацікавлення композиторів 

тембрами, корелюючи з поширенням концертів для різних інструментів і 

пов’язуючи у такий спосіб еволюцію жанру концерту і трансформації 

оркестру. Тож оркестри в жанрі концерту можна розподілити за складом 

(струнні, духові, мішані) і за кількістю виконавців (камерний, великий). 

4. Ще одним способом розмежування концертів слід вважати структуру 

циклу у широкому (кількість частин) та у вузькому (музична форма першої 

частини) значеннях. Між структурою концертів і часом їх створення є 

очевидна кореляція. Так, твори в цьому жанрі 1690–1710-х років не мали 

стабільної кількості частин і сталої внутрішньої структури41. У концертах оp. 8 

Дж. Тореллі часом використовує іншу послідовність темпів у частинах циклу: 

повільно — швидко — повільно (дев’ятий концерт). Починаючи від циклу 

концертів L’Estro Armonico, op. 3 (1712), А. Вівальді послідовно спирається на 

тричастинний цикл. Більшість (дев’ять) з творів оp. 3 — мають схему 

швидко — повільно — швидко, а три — чотиричастинну побудову за рахунок 

короткої повільної частини на початку. Уже у перші десятиліття XVIII ст. 

тричастинний цикл закріплюється, як норма. Утім, композитори, зважаючи на 

певні обставини, вдаються до різної кількості частин. Чотири частини у 

першому «Бранденбурзькому концерті» Й. С. Баха зумовлені превалюванням 

ознак сюїтності. Різна кількість частин у Grand Concertos op. 6 Ґ. Ф. Генделя 

пояснюється орієнтацією на кореллівську модель concerto da chiesa. 

 
41 Дж. Тореллі пристає на використання тричастинного циклу зі зміною темпів швидко — повільно — 

швидко ще в Концертах op. 6 наприкінці XVII ст. Інколи використовувалось також коротке вступне Adagio, 

що порушувало «базову» тричастинну побудову циклу. 
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Використання одночастинного концерту 42  у Ф. Ліста є наслідком 

зорієнтованості композитора на монотематичному принципі та жанрових 

ознаках симфонічної поеми. Чотиричастинний цикл у Другому фортепіанному 

концерті Й. Брамса пов’язаний зі схожою на симфонію концепцією задуму. 

Неоднакова кількість частин у концертах композиторів ХХ–ХХІ ст. викликана 

різними моделями, концепціями, традиціями 43 . У ХХ ст. будь-яка модель 

концерту стає нормою, віддзеркалюючи множину світоглядів, а не пошук 

ідеальної форми для щойно винайденого жанру, як на початку XVIII ст. 

5. Важливим, хоча і не визначальним, критерієм класифікації концертів 

слід також вважати музичну форму першої частини, міцно пов’язану з часом 

написання твору. На межі XVII–XVIII ст. — це спорадичні використання 

риторнельної форми (зокрема в оp. 8 Дж. Тореллі) і переважання фугованих 

форм у швидких частинах. Риторнельну форму як основний спосіб викладу 

матеріалу в першій частині твору закріплює А. Вівальді. Від середини XVIII ст. 

у концертах починає кристалізуватися сонатна форма (початок 1760-х років, 

концерти Й. К. Баха [218, c. 49]), проте наближення до неї можна знайти навіть 

у перших частинах творів цього жанру А. Вівальді кінця 1730-х років чи 

Ґ. Ф. Телемана. Її використання у перших частинах стає цілковитою нормою у 

концертах композиторів другої половини XVIII ст., зберігаючи своє значення, 

попри модифікації, упродовж ХІХ і навіть ХХ ст. Такий тривалий вплив 

сонатної форми, незважаючи на численні трансформації без руйнування 

принципово важливої опори на контраст двох різнохарактерних тем-образів, 

дають підстави вважати становлення сонатної форми дуже значною межею в 

історії концерту. Адже нею позначений не лише факт нової будови першої 

частини концерту, а й відбиття суттєвих відмінностей концепції концерту: 

 
42 У якому насправді простежується чотиричастинний симфонічний цикл. 
43 Одночастинний Перший фортепіанний концерт С. Прокоф’єва, що нагадує структуру концертів 

Ф. Ліста; двочастинний Концерт для оркестру «Голосіння» І. Карабиця, який схожий на прелюдію і фугу [96, 

c. 64]; тричастинний Подвійний концерт для двох скрипок з оркестром Г. Холста, у якому три частини 

поєднано в одну; чотиричастинний фортепіанний концерт Л. Ревуцького, зумовлений конкретним 

програмним задумом; п’ятичастинний П’ятий фортепіанний концерт С. Прокоф’єва, незвична структура 

якого, напевно, зумовлена експериментальним характером твору; шестичастинний п’ятий Concerto grosso 

ор. 6 Ґ. Ф. Генделя, який орієнтовано на багаточастинні концерти А. Кореллі. 
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значніша опора на контраст, порівняно з більш гармонічним співіснуванням 

соліста й оркестру. У такий спосіб, трактування концерту загалом чітко 

пов’язується з його втіленням за тих чи інших історично-стильових умов. 

6. Підсумовуючим критерієм класифікації концертів є оркестр. Він не 

лише конститутивна ознака концерту і чинник, що пов’язує певну концепцію 

концерту, стильову епоху і варіанти публічної презентації твору. Йдеться не 

тільки про очевидний зв’язок між вибором солюючого інструмента, складом 

оркестру і часом створення концерту, а й про кореляцію еволюції концерту та 

розвитку оркестру загалом, основні поворотні моменти їх взаємодії. Три перші 

ключові періоди було висвітлено у попередньому розділі: 

1) межа XVI–XVII ст., коли вивищення інструментів у складі священних 

концертів сприяло їх трансформації на вокально-інструментальні твори; 

2) друга чверть XVII ст., коли становлення оркестру стало рушійною 

силою для втілення контрасту лише засобами інструментів без обов’язкової 

участі співаків і узвичаєнню практики використання духових інструментів у 

складі оперного оркестру; 

3) остання чверть XVII ст., коли поява інструментального концерту 

спричинила розвиток самостійного (поза театром чи церквою) оркестру, й 

сприяла стабілізації його структури й унормуванню мішаних складів оркестру; 

4) четвертим знаковим періодом стає «оркестрова революція» 1750–

1760-х років, позначена відмовою від basso continuo, функціональним 

перерозподілом голосів в оркестрі, посиленням колоритності оркестрування, 

однозначністю опори на гомофонний виклад — усе сприяло докорінному 

перегляду концепції жанру концерту завдяки трактування оркестру як рівного 

за статусом партнера соліста і фактичній відмові від інших, крім сольного 

концерту, різновидів жанру з поглибленням контрасту між сторонами; 

5) зміни в оркестрі у перших десятиліттях ХІХ ст. пов’язані з подальшим 

зростанням значення тембрової барви, посиленням технічних вимог до 

виконавців в оркестрі, збільшенню кількості оркестрантів, що слугує 

урізноманітненню форм утілення концертності, посиленню взаємодії 
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внутрішнього та зовнішнього оркестрових солістів, більшій видовищності 

презентації концерту, індивідуалізації трактування концерту і його 

оркестрування; 

6) відродження камерного оркестру, реінкарнація старовинних 

інструментів у контексті нео-стильових тенденцій, введення до складу 

оркестру джазових і електричних інструментів з утворенням стильових і 

тембрових мікстів на початку ХХ ст. — усе це означає також новий етап 

еволюції концерту, який миттєво абсорбує зазначені трансформації в оркестрі. 

На підставі здійсненої кваліфікації пропонується таблиця, у якій 

підсумовано викладені міркування (див. додаток Д). 

3.2 Барокові концерти: види і визначення 

Аналіз барокових концертів потрібно розпочинати з термінологічних 

визначень, щодо яких досі тривають дискусії не лише через відсутність їх 

уніфікованості, а й неоднаковий зміст за різних історично-стильових епох. 

Наприклад, назви concerto da camera і concerto da chiesa, як справедливо 

вказує М. Пеншерль, слушні лише протягом дуже обмеженого часу — останні 

десятиліття XVII — перші десятиліття XVIII ст. [400, c. 135]. Da camera і da 

chiesa у жодний спосіб не вказують на тип взаємодії соліста і оркестру чи 

кількість виконавців, а лише на функціональний контекст і спадкоємність 

стилю двох видів сонат, започаткованих болонськими і римськими 

композиторами у другій половині XVII ст. А. Хатченгс стверджує, що 

«кореллівські концерти були розроблені на основі кореллівської сонати, її 

проєкції на оркестрову фактуру» [297, c. 108]. У сонатах і концертах 

А. Кореллі ці два типи не є морфологічно чистими, адже межа між ними 

постійно стирається аж до цілковитого злиття до кінця першої чверті XVIII ст. 

Використання ж словосполучення «камерний концерт» щодо твору ХХ ст. має 

цілком інший зміст: це вказівка саме на незначну кількість учасників, а сфера 

функціонування не обмежується. 
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Наведемо інший приклад невизначеності. М. Букофцер використовує 

щодо концертів епохи Бароко назви solo, grosso та оркестровий. Tutti і grosso 

та solo і concertino у процесі аналізу concerti grossi є синонімами. Це викликає 

застереження через неоднозначність tutti: йдеться про «всіх виконавців» 

(concertino і grosso) чи лише про grosso? Аналогічна проблема виникає й 

стосовно solo і concertino. 

Згадування solo, grosso та ripieno концертів, написаних протягом 1690–

1750-х років, у працях західних музикознавців часто супроводжується 

довідковим переліком, а не розгорнутою і аргументованою класифікацією 

барокових «оркестрового», grosso і сольного [267, c. 398], ripieno, grosso і solo 

[526, c. 4] концертів. Ці розмежування, через відсутність категоріальної 

строгості дефініцій, невизначеність меж між різними видами концертів, 

нечіткість значень термінів grosso, solo та ripieno concerti, є актуальними і 

сьогодні. 

Усі ці три різновиди формуються на межі XVII–XVIII ст. практично 

синхронно. Першим з’являється concerto grosso — Op. 6 А. Кореллі. Як 

вказувалося раніше, достовірних даних щодо дати їх написання немає: 

виконані, згідно зі свідченнями Ґ. Муффата, він їх чув на початку 1680-х років 

[480, c. 449]. Першість А. Кореллі щодо використання на титульній сторінці 

concerto grosso як жанрове визначення не піддається сумніву жодним 

дослідником. А. Кореллі, Дж. Тореллі, Дж. Ґрегорі та інші композитори 

використовували назву concertі grossі, щоб відокремити їх від concerti 

ecclestiastici і concerti sacri, які включали вокальні партії, а також від concerti 

da camera, що мали до шести-семи партій без їх дублювання та участі оркестру. 

Наступним виник концерт для струнного оркестру і basso continuo без 

солістів — це оp. 5 Дж. Тореллі (1692). Особливе значення цих концертів 

Дж. Тореллі полягає в тому, що вперше композитор у передмові виказує намір 

мати кілька виконавців однієї партії, тобто наголошує на хоровому принципі 

викладу. Це бажання стає історичною віхою в історії інструментальної музики: 

дублювання струнної партії викликано не наміром залучити десятки 
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виконавців, зібраних з нагоди королівського весілля чи відкриття оперного 

театру, а сонорними міркуваннями. 

Третім за хронологією з’явився сольний концерт (оp. 6 Дж. Тореллі, 

1698). Через вельми обережний і спорадичний прояв рис саме сольного 

концерту серед концертів ripieni та відсутність відповідного авторського 

позначення на титульній сторінці, першість Дж. Тореллі щодо винаходу 

сольного концерту викликає дискусії. Так, М. Букофцер пропонує зарахувати 

до сольних концертів лише Концерти оp. 8 (1709), опубліковані після смерті 

композитора (1709). Достеменно невідомо, чи були ці твори написані або, 

принаймні, задумані до перших публікацій Т. Альбіноні (1700) та Дж. Яккіні 

(1701). Утім, М. Букофцер підкреслює ймовірність, що саме Дж. Тореллі 

встановив чіткий баланс між tutti і solo [191, c. 227]. Схожий акцент саме на 

оp. 8, як переломному в історії концерту, робить також К. Паліска [379, c. 148]. 

Усе ж справедливою є загальнопоширена думка (висловлена 1752 року 

Й. Кванц [480, c. 583]), що Дж. Тореллі «написав перші [сольні концерти в 

історії]»44. Звісно, епізоди солювання скрипки в оp. 6 Дж. Тореллі не можна 

назвати сольними концертами у сучасному розумінні через вочевидь 

експериментальний відтінок короткотривалих «відхилень» від concerti grossi, 

але певна наполегливість щодо використання цих «відхилень» торує шлях 

новому виду концерту — сольному. Таку послідовність можна пояснити 

значущістю щойно винайденого у 1770-х роках А. Страделла принципу 

викладу, поширенням оркестрового музикування упродовж 1760–1780-х років, 

зокрема утворення великих інструментальних об’єднань при базиліках і 

вивищенням сольного віртуозного виконавства на скрипці. 

Дефініція concerto grosso потребує уточнення, зокрема щодо 

розмежування grosso і solo концертів для декількох солістів. М. Телбот, 

характеризує concerto grosso як жанр, у якому використано «дві 

інструментальні групи, неоднакові за чисельністю і за якістю, що часом 

 
44  Також вкажімо на Четвертий concerto grosso Л. Ґреґорі, опублікований теж 1698 року з дуже 

схожим сольним виділенням скрипки. 
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можуть опонувати одна одній, а в інший момент об’єднуватись» [484, c. 133]. 

Кілька виконавців (найчастіше на двох скрипках, віолончелі та клавесині в 

ролі basso continuo) формують групу солістів (concertino, тобто маленький 

ансамбль), тож одну партію грає один виконавець. Другу групу — concerto 

grosso (великий ансамбль) утворюють виконавці на чотирьох (перші, другі 

скрипки, альти і віолончелі), а інколи на п’ятьох інструментах (якщо є дві 

партії альтів, як у Concerti grossi оp. 1 П. Локателлі, у якому і concertino, і 

grosso мають по п’ять партій кожний). Партії в grosso з кінця 1690-х років 

(Дж. Тореллі, Л. Ґрегорі, Ґ. Муффат) грають кілька виконавців в унісон. 

Обидві групи — це «придворні наймані музиканти», а дублери партій в grosso 

(«ріп’єністи») — це «професіонали», запрошені, «аби посилити пишність 

виконання» [489, c. 316]. Неоднакова організація і різна кількість виконавців 

кожної групи є основою основ concerto grosso (хоча дискусія щодо 

обов’язкового дублювання партії кількома виконавцями триває дотепер — 

Р. Маундер є палким прихильником не-використання навіть у другій чверті 

XVIII ст. дублювання партій в grosso [365, c. 32, 40, 47 та ін.]). З часом стає 

можливим посилення звучання струнних інструментів завдяки приєднанню в 

унісон кількох духових (у концертах Ґ. Муффат). У них переважає фактура 

переважає поліфонічна, а в основі жанру лежить не так тематичний чи 

динамічний контрасти, як перегукування між групами. 

Розмежування сольного концерту з кількома виконавцями і concerto 

grosso може викликати складнощі через зовнішню схожість. Так, А. Вейнус 

поділяє усі концерти лише на два типи: solo і grosso. Дослідник зараховує op. 3 

А. Вівальді до concertі grossі [511, c. 22] й наголошує на «незвичній групі 

concertino», аналізуючи десятий концерт з цього опусу для чотирьох скрипок 

з оркестром [511, c. 21]. А. Вейнус вказує на подвійні, потрійні і четверні 

концерти у А. Вівальді, що робить класифікацію ще більш заплутаною, адже 

одним абзацом раніше такий концерт було зараховано до когорти concerti 

grossi. Цей підхід викликає заперечення через неналежну аргументацію та 
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демонструє потребу застосувати не лише термінологічний, а й інші критерії 

розрізнення барокових концертів. 

Першою очевидною відмінністю стає використання композиторами 

concertino і grosso для назв груп з відповідним жанровим визначення на 

титульній сторінці. Однак не слід відкидати можливість прояву рис concerto 

ripieno, незважаючи на інше позначення композитора (сьомий концерт з 

Concerti grossi оp. 6 Ґ. Ф. Генделя). 

Другим критерієм розрізнення двох видів концертів є кількість партій 

basso continuo, що визначає ступінь автономності солістів. Компонентом, який 

забезпечує concertino значною самостійністю (аж до можливості його 

окремого виконання) стає наявність у concerto grosso двох незалежних партій 

basso continuo: одна в concertino, інша — в grosso. Самодостатність concertino 

утворюється завдяки заповненню середніх голосів гармоніями в партії 

клавішного інструмента: concertino, безсумнівно, походить від тріо-сонати. 

Подібність до тріо-сонати може бути меншою, якщо композитор (Дж. Тореллі 

в концертах op. 8) спирається лише на дві скрипки і continuo в concertino, тож 

рух по горизонталі в басу менш чітко окреслений, ніж у концертах А. Кореллі, 

у яких віолончель дублювала партію баса, відчутно посилюючи її. Наявність 

двох окремих партій basso continuo уможливлює і просторове відокремлення 

кожної групи у разі потреби і бажання: таке прочитання титульної сторінки 

Концертів оp. 6 А. Кореллі пропонує А. Хатчінгс [297, c. 110]. У сольному 

концерті для кількох солістів з оркестром ситуація інакша. Виконувати 

сольний концерт (незалежно від кількості солістів) лише їх силами без участі 

оркестру можливо хіба що в процесі репетиції. Відсутність basso continuo у 

групі солістів і його наявність в оркестрі наголошує на неоднаковому статусі 

кожної. Використання одного клавесина в сольному концерті і недоречність 

виконання сольних партій без оркестру демонструє, що кількість партій basso 

continuo є важливим критерієм відокремлення двох видів концертів. 

Третя відмінність між сольним та grosso концертами полягає у 

неоднакових функціях солістів і оркестру в кожному з них (це не відкидає їх 
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зближення в окремих епізодах). У сольному концерті з кількома солістами 

(наприклад, у А. Вівальді та Й. С. Баха) функція оркестру майже виключно 

зводиться до супроводу, а сила звучання обох сторін стає майже тотожною 

через те, що більш індивідуалізована манера виконання солістів компенсує їх 

меншу, порівняно з оркестром, кількість. У concerto grosso обидві групи 

(concertino і grosso) є рівними за статусом і функціями. Контраст між двома 

групами полягає в несхожих принципах викладу матеріалу і кількості 

виконавців. Тому жодна група не стає тлом для іншої. Короткочасні 

функціональні переключення між ними цілком можливі, але вони не мають 

перманентного характеру. Інакше це буде означати трансформацію концепції 

жанру зі зміною моделі взаємодії між солістами й оркестром. 

Отже, concerto grosso визначимо як концерт, у якому зіставлено дві різні 

за кількістю та принципом організації групи виконавців: concertino — це 

менша, а grosso — більша кількість музикантів. Партії в першій групі 

виконуються одним виконавцем (ансамблевий принцип), у другій — кількома 

(хоровий принцип). Кількість першої групи визначена на титульній сторінці, 

на відміну від другої, яка може варіюватися (у передмові до своїх концертів 

Дж. Тореллі чи Ґ. Муффат вказують на потребу дублювання партій у grosso, 

але не називають точну кількість). 

Розмежування concerto grosso і сольного концерту з кількома солістами 

здійснюється завдяки: 

— позначенню композитора в партитурі concertino і grosso як назв груп;  

— кількості партій basso continuo; 

— функціям і статусу оркестру. 

Потреба диференціювати concerto grosso й сольний концерт стосується 

не лише творів першої половини XVIII ст., а й нашого часу. У цьому 

переконують часті експериментування з concerto grosso, до яких вдавались 

композитори ХХ ст.: зокрема concertino як танцювальний (Р. Беннетт) чи 

джазовий (Р. Ліберманн) оркестр, які протистоять симфонічному оркестру з 

елементами перформансу (винесення прапорів у фіналі концерту Р. Беннетта); 
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чи concerto grosso В. Вогана, у якому композитор поєднує аматорів і 

професіоналів, розмежовуючи їх функціонально, манерою гри чи певними 

тембровими ефектами. Отже, відокремлення двох груп триває і у ХХ ст. на 

новому рівні. 

Назва другого різновиду концерту — для оркестру без солістів —

викликає найбільше дискусій. Як синоніми використовуються дві назви: 

оркестровий концерт та concerto ripieno. Такий підхід не є коректним тому, що 

назва «оркестровий» не описує риси такого твору. Формування цього виду 

концерту припадає на 1690-ті роки. Однак опора виключно на струнні 

інструменти і невелика кількість виконавців дають підставу стверджувати, що 

назва «оркестровий концерт» для такого колективу без додаткових 

застережень буде суперечливою. Водночас слово ripieno (повний), 

використане стосовно барокового концерту без солістів, точно відбиває стан 

речей — ця назва, вочевидь, використовується у значенні «самодостатній 

колектив», тобто такий, що не потребує поділу на солістів і не-солістів для 

втілення принципу концертності. 

Ще одним аргументом на користь використання кожної з двох назв є 

особливості викладу в оркестрі. У concerto ripieno композитор виділяє з-поміж 

усіх групу перших (перших і других) скрипок — носіїв тематичного матеріалу, 

а інші групи в оркестрі виконують функцію акомпанементу, що сприяє їх 

функціональному диференціюванню. У концерті для оркестру ХХ ст. 

солювання груп також можливе, проте на першому плані — soli інструментів 

(зокрема духових і ударних): ідеться про темброве розмежування, яке не 

виключає функціонального. Тож concerto ripieno апелює до доби Бароко, тоді 

як «оркестровий концерт» (концерт для оркестру) відсилає нас до сучасності. 

Термінологічну заплутаність у випадку концерту без солістів 

демонструє кількість синонімів: concerto a quattro (a tre, a cinque), оркестровий 

концерт, concerto ripieno і навіть концерт без солістів. У тих самих авторів 

часто трапляється кілька назв, які є взаємозамінними (наприклад, у М. Телбота, 

К. Паліски чи Т. Роудера). Інші віддають перевагу одній назві. Н. Андерсон 
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використовує concerto ripieno, яке він визначає як «концерти без солістів» [152, 

c. 23]. Натомість М. Букофцер відкидає concerto ripieno й віддає перевагу 

«оркестровому концерту» [191, c. 226]. Першим дослідником, хто використав 

термін ripieno, як назву концерту без солістів (концерти А. Вівальді) був, 

очевидно, М. Пеншерль [397, c. 187]. Утім, уведення цього терміна стає лише 

орієнтиром для наступних музикознавців через відсутність деталізації і 

категоріального апарату. Слово ripieno у працях одних дослідників слугує 

синонімом до tutti в жанрі concerto grosso [434, c. 24]. Тож ripieno — це 

вказівка посилити гру одного виконавця додатковими. Інші розмежовують 

tutti і ripieno, наприклад, Е. Прейсман пише, що у «на відміну від Кореллі, 

Гендель часто зіставляє tutti і concertino, concertino і ripieno» [94, c. 14], 

протиставивши за допомогою чітких назв «усіх загалом», з одного боку, і 

concertino та grosso у concerto grosso, з другого. 

Два найпоширеніших варіанти перекладу ripieno як «повний» та як 

«посилений» уможливлюють екстраполяцію назву concerto ripieno на 

колектив виконавців, у якому партії струнних інструментів (здебільшого, 

лише струнних) употужнено завдяки дублюванню кількома виконавцями в 

унісон. Гобої та фаготи у складі барокового оркестру використовувались 

насамперед як strumenti di rinforzo (опціональні підсилюючі інструменти, як, 

наприклад у Concertі grossі op. 6 Ґ. Ф. Генделя). Саме на таке трактування 

ripieno вказує Н. Карелл, коли зазначає протиріччя між зазначеним підходом 

до ripieno і очевидним наміром Й. С. Баха виконувати третій і шостий 

Бранденбурзький концерти без подвоєння будь-якої партії [202, c. 24]. 

Примітно, що Н. Карелл, наголосивши на вказаному протиріччі між 

змістом ripieno і виконанням концертів, не дає жодного варіанта його 

вирішення. Тож запропонуємо два. По-перше, слід відмовитися від 

використання ripieno, коли йдеться про concerto grosso, щодо якого є 

однозначна вказівка композитора виконувати кожну партію одноосібно. 

Концерт трансформується на «камерний»: кожний виконавець є солістом і на 

одну партію припадає один музикант, а загальна їх кількість менша, ніж 10 
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(умовна кількісна межа між ансамблем і оркестром). Єдиним аргументом на 

користь терміна ripieno навіть у цьому випадку може бути відмова від 

виділення камерного концерту в окремий піджанр і трактування всіх творів і з 

шістьма, і, умовно, з шістнадцятьма музикантами, як concerto ripieno. Такий 

підхід є поширений: більшість дослідників не розмежовують барокові concerto 

ripieno і concerto di camera крізь призму кількості виконавців, що вкотре 

свідчить про неоднозначність майже кожного терміна в барокових концертах. 

Другим варіантом стає трактування ripieno не як «посилений» (у 

значенні виконання однієї партії кількома музикантами), а як «повний», «весь» 

або «всі» (синонім tutti або grosso в жанрі concerto grosso [485, c. 40]). 

Наприклад, Н. Андерсон протиставляє ripieno і concertino в жанрі concerto 

grosso перших шести концертів оp. 8 Дж. Тореллі і вказує, що в інших шести 

концертах цього опусу йдеться про «послідовне перегукування» solo і tutti [152, 

c. 7]. Розвиваючи цю думку, можна припустити, що ripieno вказує на своєрідну 

термінологічну та якісну модуляцію: зміну ансамблевого викладу за рахунок 

посилення — дублювання кількома виконавцями однієї партії — на хоровий. 

Потрібно ще раз наголосити, що за умови трактування кожного 

виконавця як соліста і незначної кількості виконавців загалом (6–10) назва 

concerto ripieno втрачає сенс через заміну оркестру на ансамбль і очевидну 

потребу в іншій назві піджанру — камерний концерт. Однак новий термін 

лише ускладнює типологію концертів через значну кількість цілком різних 

його розумінь. Ч. Вайт вказує на німецьких теоретиків XVIII ст. (наприклад, 

Й. Зульцера), у розумінні яких Kammerkonzert означав «концерт для одного 

соліста [з оркестром]» [526, c. 35–36]. А. Вейнус трактує concerto da camera як 

протилежний concerto da chiesa винятково за характером музики [511, c. 11], 

не протиставляє його іншим типам концерту і не згадує ні виклад, ні кількість 

виконавців. М. Телбот вважає засновником «камерного» (умовно) концерту 

А. Вівальді й інтерпретує його, як твір для «групи з трьох чи більше солістів і 

continuo», наголосивши, що це сучасне, а не кореллівське розуміння concerto 

da camera [487, c. 51]. Для С. Зона камерний концерт — це власне відсутність 
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акомпанементу для струнних інструментів [546, c. 570], проте немає 

зауважень щодо кількості виконавців і порівняння concerti ripieno і da camera. 

Виходячи з аргументованої раніше обов’язкової наявності оркестру у 

концерті і певних кількісних та якісних характеристик колективу, аби він 

називався цим словом, видається слушним дотримуватися потрійної 

класифікації барокових концертів (grosso, ripieno і solo). Однак за потреби 

слід зробити відповідні застереження щодо творів, які мають усі жанрові 

ознаки концерту (ripieno), проте кількість визначених композитором 

виконавців вочевидь мала і не відповідає поняттю «оркестр». Наприклад, 

шість виконавців, як, наприклад, у шостому «Бранденбурзькому концерті» 

Й. С. Баха. Переконливою щодо терміна «камерний концерт» є позиція 

А. Вейнуса. Логічним є використання такої дефініції стосовно сучасних творів 

для невеликого (12–18 виконавців) оркестру. Однак щодо барокового 

концерту потрібно або пристати на думку Р. Маундера про відсутність 

дублювань у них та їх узагальненому трактуванні як «камерних» (що є 

перебільшенням, суперечить вказівкам композиторів того часу і є 

неприйнятним), або дотримуватись потрійної класифікації із застереженнями. 

У пропонованому дослідженні прийнято саме останній варіант. 

Підсумовуючи міркування щодо concerto ripieno, потрібно вказати на 

різницю між ним і sinfonia, адже композитори часто їх об’єднували в одному 

опусі (оp. 6 Дж. Тореллі, 1698, оp. 2 Т. Альбіноні, 1700). На відміну від 

concerto ripieno, для якого гомофонна фактура є характерною (вона сприяє 

функціональному розмежуванню різних груп), в sinfonia традиційно домінує 

поліфонічний виклад. Хоча в ранніх концертах гомофонна і поліфонічна 

фактури співіснують, з часом вибір на користь першої стає дедалі більш 

переконливим. Саме у сольному концерті цей зсув був особливо примітним: 

розпочатий Дж. Тореллі в оp. 5, він особливо чітким стає в Sinfonie e concerti a 

cinque оp. 2 Т. Альбіноні. 
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Сольний концерт — це сучасна історико-аналітична концепція, 

імовірно, вперше використана німецькими музикознавцями у ХІХ ст.45 Жанр 

сольного концерту — це твір для одного (рідше — для кількох) виконавця та 

оркестру. Близько 1700 року в концертах почали відрізняти violino principale 

(або violino primo за наявності трьох скрипкових партій) від violino primo (або 

violino secondo з трьома партіями скрипок) — це скрипки у складі оркестру. 

Історію цього виду концерту слід вести від Concerti musicali оp. 6 (1698) 

Дж. Тореллі (або від оp. 2 Т. Альбіноні чи оp. 8 Дж. Тореллі). У цих творах 

одна (солююча) скрипка мала впродовж певного часу вочевидь більш 

розвинену, порівняно з іншими, партію за рахунок технічної складності та 

функціонального виділення (мелодія). Тож ідеться про соліста і оркестр, не 

про concertino і grosso. Партії в оркестрі продубльовані унісоном кількох 

музикантів. Короткотривалі приклади солювання одного виконавця у жанрі 

concerto grosso трапляються в оp. 5 Дж. Тореллі і навіть в оp. 6 А. Кореллі. 

Втім, це були лише розрізнені фрагменти. Характерною ознакою саме оp. 6 

Дж. Тореллі стають тривалі епізоди солювання одного інструмента. 

Композитори віддають перевагу одному солісту, проте інколи 

звертаються і до кількох. У перше десятиліття XVIII ст. домінують концерти 

для кількох струнних інструментів, хоча швидко, наприклад, у Т. Альбіноні 

з’являються концерти і для духових, як солістів (два гобоя). У партитурах 

concerto grosso німецьких композиторів початку XVIII ст. (на відміну від їх 

італійських сучасників) часом є ремарка Violino I o Oboe I, тобто заміна 

струнного інструмента духовим. В оркестрі італійських композиторів, що 

складався лише зі струнних інструментів, таких позначень немає. 

Стосовно сольного концерту, як взаємозамінний термін, часто пишуть 

«інструментальний концерт», проте він є не надто точним оскільки у всіх 

указаних видах концертів йдеться лише про виконавців на інструментах, а не 

про співаків. У випадку аналізу твору середини чи початку XVII ст. слово 

 
45  Навіть такі визначні дослідники концерту, як С. Кіф та М. Телбот, з яким автор цієї книги 

дискутував з цього приводу, не змогли дати однозначну відповідь щодо «першого музикознавця», який 

використав термін concerto solo, загальнопоширений сьогодні. 
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«інструментальний» уможливило б відокремлення інструментального 

концерту від інструментально-хорового. Однак саме назва сольний концерт 

пояснює, що йдеться про соліста чи солістів, які змагаються чи шукають 

гармонію у взаємодії з оркестром. Тому «сольний» є більш точний, навіть 

попри те, що назва не завжди містить вказівку на кількість солістів. З плином 

часу композитори стали вказувати кількість солістів у складі назви 

(«Подвійний концерт» Й. Брамса). Слушним виглядають назви подвійний, 

потрійний, четверний концерт, які віддзеркалюють саме кількість солістів і 

однозначно дають зрозуміти, що йдеться не про concerti grosso чи ripieno. 

Барокові композитори за відсутності стандартизації термінології 

використовували різні назви: Concerto grosso (Л. Ґрегорі, 1698, Ґ. Муффат, 

1701); Concerto a quattro (a tre, a cinque тощо — Дж. Тореллі, оp. 5, 1692); 

Concerti (А. Вівальді, оp. 3, 1711); Concerti musicali ( Дж. Тореллі, оp. 6, 1698). 

Одна з назв повністю вийшла з ужитку і потребує пояснення. У XVII–XVIII ст. 

було нормою позначити на титульній сторінці кількість партій виконавців як 

concerto a quattro (a cinque) тощо. Воно означає точне число обов’язкових 

партій (відповідно чотири або п’ять), які належить використовувати разом з 

basso continuo. Слід зазначити, що concerto a quattro, у якому перші скрипки 

мають більш розвинену, ніж інші інструменти, партію, може втілювати дух 

концерту так само досконало, як concerto a cinque зі складною сольною 

партією [487, c. 40]. Якщо партія Violino principale відсутня, то концерт слід 

визначити як ripieno. Термін solo щодо виділеного виконавця міг замінюватися 

на principale, concertato і obbligato протягом тривалого часу [526, c. 4]. Лише в 

середині XVIII ст., коли духові інструменти стали невід’ємною частиною 

оркестру, термін solo остаточно закріплюється як ремарка в партитурі, що 

стосується інструмента як зі складу оркестру, так і поза ним. 

Усі три типи концертів (grosso, ripieno і solo) тісно пов’язані один з 

одним, завдяки проростанню рис одного в іншому: без concerto grosso у 

А. Страделли та А. Кореллі редукція concertino до solo одного виконавця, 

здійснена Дж. Тореллі, навряд чи була можливою. У випадках послідовного і 
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відносно тривалого прояву іншого різновиду концерту слід говорити про 

жанрове відхилення. Ймовірно, його першим проявом слід вважати оp. 6 

Дж. Тореллі, у яких риси сольного концерту виявились лише обмежено у 

шостому і дванадцятому концертах за умови переважання ознак concerto 

grosso. Саме ці паростки, попри їх тендітність, коли солююча скрипка у 

певний момент стає активнішою, її партія насичується більш дрібними 

тривалостями, а супровід доручається одному basso continuo, знаменують 

якісні зміни на рівні жанру. Та за певний час відновлюється взаємодія між 

concertino і grosso, і риси сольного концерту стають лише спогадом. 

«Відхилення» в інший різновид концерту є популярними й надалі, а ступінь 

цього відхилення може коливатися від ледь помітного натяку (наприклад, у 

другій частині Першого фортепіанного концерту Л. Бетховена чи у 

Фортепіанному концерті Р. Шумана — у жанр подвійного концерту завдяки 

солюванню дерев’яного духового інструмента зі складу оркестру) до 

незаперечного і явного (у другій частині Скрипкового концерту Й. Брамса в 

жанр подвійного гобойно-скрипкового). 

Отже, запропонована така класифікація барокових концертів: 

1. Сoncerto grosso характеризується відповідною авторською назвою, 

розділом виконавців на дві кількісно різні групи (concertino і grosso), 

ансамблевим принципом викладу в першій і хоровим у другій, наявністю, 

зазвичай, двох партій basso continuo, приблизно рівнозначним статусом 

кожного музиканта у групі concertino; 

2. Concerto ripieno виникає у випадку відмови від постійних солістів 

(поза оркестром і у його складі) та почерговому функціональному вивищенню 

окремих груп за умови панування гомофонної фактури; можливим є 

виокремлення «камерного концерту» — твору для невеликої групи 

виконавців (зазвичай 4–8) без супроводу оркестру і без дублювань партії 

кількома музикантами; 

3. Сольний концерт — утворюється внаслідок опозиції одного (рідше 

двох чи більше) солістів і оркестру та використання хорового принципу 
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викладу в оркестрі; відношення між сторонами можуть бути гармонійними ти 

конфліктними і значною мірою залежать від часу створення. 

Нарешті, можливі гібридні концерти, у яких наявні риси кількох 

різновидів і попри домінування одного з них, другий є настільки яскравим і 

переконливим, що потребує не простої згадки, а окремого наголосу. Яскравий 

приклад — п’ятий Бранденбурзький концерт Й. С. Баха, який поєднує риси 

concerto grosso і сольного клавірного концерту. Або неочікувані метаморфози 

концерту, наприклад, в сьомому концерт Concerto Grosso оp. 6 Ґ. Ф. Генделя, 

у якому concertino викладено в унісон з grosso (обидві групи записано лише на 

п’яти рядках), що формує, попри титульну назву, concerto ripieno. 

3.3 Джузеппе Тореллі. Кристалізація сольного і ripieno видів 

концерту 

Останнє десятиліття XVII ст. стає важливою межею для жанру концерту: 

стандартизуються його різні види; партія скрипки (навіть в concerti grossi) має 

тенденцію до ускладнення й увиразнення (наприклад, в ор. 6 Дж. Тореллі); 

соncerto дедалі чіткіше відокремлюється від sinfonia завдяки різному стилю 

викладу, про що вже було написано раніше. Важливі звершення в оркестрі 

прямо корелюють з трансформаціями концерту. Насамперед, виконання однієї 

струнної партії кількома музикантами в унісон унормовується не лише в 

оперному оркестрі, а і поза ним. Дж. Тореллі у передмові до першого видання 

Концертів ор. 5 передбачає виконання однієї партії кількома музикантами: 

«Якщо тобі до вподоби грати ці концерти, не бійся примножити усі 

інструменти, якщо хочеш втілити мій намір. Змагайся і живи щасливо» [500, 

c. 4]. У передньому слові до Концертів ор. 6 композитор ще чіткіше виказує 

свій намір: «Шановний читачу, кажу тобі: якщо у якомусь концерті знайдеш, 

що написано solo, це означатиме, що повинна грати лише одна скрипка; Потім 

продублюй решту партій трьома-чотирма інструментами, відкривши, у такий 

спосіб, мій намір; і живи щасливо» [501, c. 2]. Цей наголос на зіставленні solo 

у партії скрипки і хорового принципу викладу в grosso, шляхом його 
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ущільнення і поглиблення контрасту із солістом (або concertino) — віха в 

еволюції як концерту, так і оркестру, що у черговий раз демонструє 

нероздільність їх трансформацій. До 1710 року такий принцип гри в оркестрі 

стане загальнопоширеним, і потреба додатково акцентувати увагу на ньому у 

передмові зникне46. 

Організація струнної групи на межі XVII–XVIII ст. дотепер залишається 

питанням для дискусій. Одні дослідники (Р. Маундер [365, c. 80]) заперечують 

використання хорового принципу у тогочасних колективах, натомість інші 

(Й. Хіршберг і С. Маквей [283, c. 75]) вказують на чіткість вказівки щодо 

дублювання у Дж. Тореллі. Структурування струнної групи є вкрай важливим 

процесом, що відбувається в оркестрі в останні десятиліття XVII ст. і 

віддзеркалюється на становленні інструментального концерту на межі XVII–

XVIII ст. Струнні інструменти стали основою раннього оркестру, вони 

першими були об’єднані в однорідну за звучанням групу і стандартизовані 

[518, c. 4], а «становлення струнного ансамблю, як серця оркестру у концерті» 

[475, c. 42] мало довготривалий вплив на оркестр загалом. Г. Дмитрієв 

справедливо вказує, що «їхнє звучання [струнних інструментів] найбільш 

зручне тло для контрастних тембрів» [40, c. 59]. Зауваження, зроблене щодо 

сучасного оркестру, цілком справедливе й щодо колективів початку XVIII ст.  

Об’єднання представників двох інструментальних груп (хоча й у 

невідомій пропорції) свідчить про невпинну еволюцію оркестру. У «24 

скрипках короля» були представлені лише струнні інструменти. Тому 

приєднання духових інструментів до струнних (не як винятковий приклад в 

окремому творі, а у постійно діючому колективі) слід вважати вкрай важливою 

подією у процесі становлення оркестру: результатом безперервного пошуку 

нових барв звучання (рідкісні партії духових інструментів в операх середини 

XVII ст.47) і формування на основі монотембрового струнного оркестру цілком 

 
46 Див. більш розлого міркування щодо викладу в унісон однієї партії в оперному оркестрі у Франції 

у примітці 12 у додатку Г. 
47 С. Бородавкін у цьому контексті насамперед вказує на опери Ф. Каваллі, який час від часу включав 

до складу оперного оркестру не лише дерев’яні, а й мідні (труби) інструменти, а також литаври [18, c. 81]. 
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нової структури — політембрового мішаного оркестру. У цьому контексті 

пошуки нових засобів виразовості у жанрі концерту виявились цілком 

слушними і логічними: результатом стане поява на початку XVIII ст. 

концертів для духового інструмента у супроводі струнного оркестру, наочно 

демонструючи безперервність кореляцій між змінами в оркестрі і 

трансформаціями концерту. 

Дж. Тореллі працював в усіх різновидах концертів, які тісно пов’язані 

один з одним: 12 Concerti Da Camera A Due Violini e Basso <…> Opera Seconda 

(1686), 12 Concertino per Camera A Violino e Violoncello <…> Opera Quarta 

(1688), [Sei] Sinfonie a Tre & [Sei] Concerti a Quatro <…> Opera Quinta (1692), 

12 Concerti Musicali A Due Violini e Basso <…> Opera Sesta (1698) і [12] 

Concerti Grossi Con vna Pastorale per il Santissimo Natale <…> Opera Ottava 

(1709). Очевидною є увага композитора саме до жанру концерту й напрочуд 

швидкий процес кристалізації нових рис. Основні надбання стосуються двох 

речей: переконливої опори на концертний стиль і закріплення барокового 

концертного циклу (Allegro — Adagio — Allegro), коріння якої — в оперній 

арії da capo [427, c. 283–284] — найближчому аналогу структури концертного 

циклу і риторнельної форми. К. Паліска підкреслює, що «риторнельна 

форма — це застосування вокальної рефренної структури до інструментальної 

музики» [389, c. 148]. Швидкі темпи (попри відмінності у позначенні темпів у 

часи бароко і в наступних епохах) слід визначити як улюблені Дж. Тореллі для 

концертів, враховуючи, що середня повільна частина інколи була редукована 

до лічених тактів. Слід припустити, що на місці «невиписаної» частини 

передбачалась імпровізація (детальніше це питання буде розглянуто у 

контексті аналізу «Бранденбурзьких концертів» Й. С. Баха). Запропонована 

Дж. Тореллі схема концерту, підтверджена творами Т. Альбіноні [389, c. 149], 

стає стандартом жанру на довгий час. Однак, спадщина Дж. Тореллі включає 

й інші надбання. Такі риси його концертів, як ритмічна імпульсивність, часті 

 
Експерименти щодо поєднання духових і струнних в оперному оркестрі згадує також А. Карс в опері «Дорі» 

М. Честі [54, c. 61]. 
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зіставлення Т — D — Т на початку першого ritornello, фанфарні теми, що 

вочевидь походять від сонат для труби, стають нормативними для концерту. 

Стосовно викладу у 12 Concertinі per camera per violino e cello, оp. 4, 

Р. Маундер зазначає, що визначення concertino (маленький концерт) має 

підкреслити мінімальний склад виконавців лише з двох осіб, навіть без basso 

continuo [364, c. 16]. Ймовірно, у такий спосіб наголошується на відмінності 

не лише кількості виконавців, а, очевидно, і задуму: концерт — це 

інструментальний твір для численнішого, за участю basso continuo, колективу, 

а concertino — менш масштабний і більш «камерний» (у сучасному вже 

значенні)48. 

Стильовими рисами концертів опусів 5–8 стали: гомофонно-гармонічна 

фактура, частий рух розкладеними тризвуками та виділення сольного 

інструмента завдяки технічно більш складному та мелодично розвинутому 

викладу. Короткотривалі солювання окремого інструмента на тлі 

стриманішого і відмінного за функцією викладу решти партій, не раз 

використовуються Дж. Тореллі в перших чотирьох опусах, готуючи у такий 

спосіб появу сольного концерту. 

12 Concerti musicali a quattro, оp. 6 демонструють закріплення певних 

прийомів, що було використано в попередніх опусах, а також кристалізацію 

нових рис. По-перше, назва а quattro означає кількість обов’язкових партій, 

крім basso continuo, і не передбачає виокремлення скрипки solo; а cinque — це 

чотири партії струнних плюс сольний інструмент, майже завжди скрипка. 

Враховуючи зазначене побажання дублювати кожну партію, мабуть, що 

йдеться про жанр concerto ripieno. По-друге, скрипка solo у трьох концертах, 

що демонструє кристалізацію на базі concerto ripieno нового виду концерту — 

сольного. По-третє, інша віддзеркалення іншої національної традиції: ці 

концерти створюються на німецькій, а не італійській землі. 

Упродовж 1695–1701 років оркестр базиліки Сан-Петроніо у Болоньї 

було розпущено з фінансових міркувань. Виконавці (і серед них Дж. Тореллі) 

 
48 Див. дискусію з приводу позначки concertante у концертах Дж. Тореллі у примітці 13 у додатку Г. 
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тимчасово виїхали з Італії до Німеччини. Очевидно, що кілька років на межі 

століть, які чимало композиторів та блискучих виконавців провели за межами 

Італії, справили значний вплив на всю музичну культуру континенту. Одним 

із поширених жанрів тогочасної інструментальної музики у Німеччині була 

оркестрова (танцювальна) сюїта, яка, зокрема, походить від французьких 

балетів та опер. Жанром сюїти захоплюється Ґ. Муффат — композитор, який 

написав перші на німецькій землі інструментальні концерти, ймовірно, під 

впливом Concerti grossi, ор. 6 А. Кореллі. Отже, французька оперна, болонські 

сонатні традиції, щойно винайдені жанри grosso та сольного концертів — усі 

лінії з відчутним домінуванням італійського начала зійшлись, аби визначити 

еволюцію інструментального концерту на століття. 

Концерти ор. 6 Дж. Тореллі примітні надзвичайною мелодикою 

повільних частин, які М. Телбот назвав «співучими Adagiі» [487, c. 39]. 

Щоправда особлива співучість проявляється не в усіх, а лише в декількох 

середніх частинах ор. 6. Ці мелодії мають часто дуже складну, ламану лінію. 

Наприклад, у шостому концерті тема Adagio у партії перших скрипок в 

першому такті містить кілька стрибків на широкі інтервали: тритон і септима 

вниз, потім квартдецима вгору шістнадцятими. Виразність мелодії може 

додатково посилюватися позначкою solo. У початковому Adagio в десятому 

концерті композитор звертається до двох сольних скрипок, які грають у терцію. 

Чергування tutti і двох солістів, різні регістри і фактура викладу посилюють 

контраст, особливо відчутний за умови повільного темпу і мажорного ладу. 

Згодом Дж. Тореллі відмовляється від другого соліста й доручає мелодію лише 

першій скрипці solo на тлі самого basso continuo. Максимально ясно окреслена 

гомофонно-гармонічна фактура, разюча відмінність гнучкого ритмічного 

малюнка в партії соліста і однакових, довгих нот у супроводі, протиставлення 

спадних стрибків у мелодії і висхідного гамоподібного руху в басі — усе 

вирізняє цей епізод. Найбільш оригінальним його здобутком є трактування 

скрипки. Вона — безальтернативна соліст, партія якої, нехай і на короткий час, 

емоційно виразніша і технічно складніша, ніж у решти виконавців в оркестрі. 
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Виділень скрипки solo в Концертах ор. 6 небагато: крім десятого, вони 

ще є у крайніх (швидких) частинах шостого і в останній частині дванадцятого 

концерту. Однак функціональне, технічне, регістрове, навіть динамічне 

домінування соліста, якому опонує оркестр — це інструментальний концерт у 

сучасному розумінні терміна. Дж. Тореллі в ор. 6 звернувся до виділення 

скрипки соло і в повільному, і в швидкому темпах, продемонструвавши, у 

такий спосіб, його дієвість за різних темпових, ладових і регістрових умов. У 

швидких частинах, щойно згаданих, партія солюючої сольної скрипки має 

вочевидь віртуозний характер: Allegro, шістнадцяті, стрибки на сексти і 

септими, безперервність швидких нотних тривалостей у секвенціях, високий 

регістр, тріолі восьмими (у шостому концерті).  

Відмінність ор. 6 від Концертів ор. 8 полягає хіба що у 

короткотривалості епізодів у першому циклі порівняно з вочевидь 

послідовнішим і наполегливішим використанням цього прийому у другому 

(домінування опори на чотири партії через очевидну нетривалість сольних 

епізодів, які сягають лічених тактів). Це дає підстави А. Вейнусу поставити під 

сумнів питання належності ор. 6 до сольного концерту. Дослідник вважає їх 

«сонатою для струнного оркестру, у якій слово “концерт” використано у сенсі 

концертної [у значенні «спільної»] манери виконання» [511, c. 10–11]. 

Ця теза не є революційною пропозицією переоцінити жанрову 

належність Концертів ор. 6, адже зрозуміло, що у 1690-х роках завершується, 

але ще не завершилась модуляція concerto як «спільного виконання» (XVI ст.), 

на що раніше вказує сам А. Вейнус [511, c. 2] через «відхилення» у «супровід» 

співаків (перша половина XVII ст. [518, c. 16] та «винятково 

інструментального угруповання» (третя чверть XVII ст. [518, c. 15]) на 

concerto як «жанр інструментальної музики». Без усіх цих перевтілень 

кристалізація сольного концерту з тривалим і послідовним виділенням 

солюючої скрипки в ор. 8 Дж. Тореллі була б неможливою. Тому soli саме у 

Концертах ор. 6, попри їх короткотривалість, коли більш розвинена, значуща 

і емоційно забарвлена партія сольного інструмента неодноразово 
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зіставляється з рештою музикантів, є першим проявом концептуальних змін, 

що розпочинаються. Тому саме в ор. 6, а не в ор. 8, сталася модифікація змісту 

concerto: було закріплено зіставлення соліста і оркестру, у чому полягає 

основне історичне значення концертів Дж. Тореллі. Підхід А. Вейнуса до ор. 6 

і ор. 8 коректний з формальної точки зору, виглядає, як такий, що мало 

враховує послідовність еволюційних змін і ніби вимагає миттєвого 

перетворення «сонати для оркестру» на концерт з тривалим солюванням. 

12 Concerti grossi con una pastorale per il Santissimo Natale, op. 8 (ор. 7 є 

нині невідомим) є наступною сходинкою в еволюції концерту. Попри назву, 

лише перші шість з ор. 8 — це concerti grossi, а решта — сольні. 

Найсуттєвішою відмінністю є модифікація трактування соліста: на відміну від 

попередніх концертів солювання відтепер трактується не як єдиний спосіб 

розрідження фактури й контрастування викладу, а як основна, принципова, 

визначальна жанрова ознака сольного концерту. Віртуозна партія соліста і 

перманентне регістрове, функціональне та ритмове контрастування між 

солістом та всіма іншими виконавцями стає композиційним принципом 

викладу, чітко диференціюючи сольний концерт від ripieno і grosso. 

Найбільш значущою зміною стосовно форми стають крайні частини 

концертів, написані у старовинній концертній (риторнельній) формі з трьома-

чотирма рефренами tutti, які зіставляються з сольними епізодами. Перші 

переважно тематичні, тоді як другі часто спираються на нетематичні фігурації 

і пасажі (хоча тематичні зв’язки між ними не виключені, як, наприклад, у 

першій частині шостого «Різдвяного» концерту). Однак зазначене 

диференціювання (ледь намічене у дванадцятому концерті ор. 6 А. Кореллі) 

набагато типовіше і є черговим внеском композитора у формування 

концертного жанру. Хоча найчастіше Дж. Тореллі в сольних епізодах 

використовує лише basso continuo, подекуди залучається і більше інструментів 

оркестру, коли композитор, звертаючись до тематичних фраз з тутійних 

епізодів, розвиває їх у сольних, утворюючи арки між частинами твору і 
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посилює взаємодію між солістом і оркестром на рівні форми і тематизму. Це 

торує шлях акомпанементу соліста в сольному концерті цілим оркестром. 

Взаємозв’язок між концертом та оркестром на початку XVIII ст. стає ще 

очевиднішим, якщо вказати на тенденцію до виділення партії перших скрипок 

з-поміж інших в concerto a quatro завдяки майже безперервній грі. Також не 

слід забувати про значення, яке мала для оркестру закріплена з кінця XVII ст. 

вимога доручати не лише в опері, а і в інструментальних жанрах струнну 

партію не одному, а кільком виконавцям для гри в унісон. Традиція 

формується у Римі в 1670-х роках, де вона мала, як зазначено, відчутний 

соціальний відтінок: concertino — це «домашні музиканти», а grosso 

посилюють наймані виконавці: перші і другі належать до різних верств і 

отримують різну винагороду [487, c. 41]. На початку XVIII ст. пов’язаність 

виконавців concertino з двором певного аристократа майже зникає, адже для 

інструментального концерту стає потрібен не ансамбль, а оркестр. Запит на 

нього зумовлює швидкість поширення жанру концерту країнами Європи, 

поява впродовж перших десятиліть XVIII ст. концертів з іншими, ніж скрипка, 

солістами і зростання суспільного інтересу до жанрів інструментальної музики 

Т. ДеНори розмірковує щодо зв’язків між жанром концерту та суспільством, 

яке проявляється у врахуванні місцевих та прагматичних особливостей 

музикування у різних країнах та ролі жанру концерту як значущого 

компонента суспільного життя [224, c. 19]. Взаємодію між жанром концерту і 

суспільством як тривалий процес аналізує і Ю. Хабермас [269]. Отже, 

кореляція еволюцій концерту і оркестру залишається непорушною. 

3.4 Роль тембру в концертах Томазо Альбіноні 

У перші десятиліття XVIII ст. домінуючий інтерес до жанру концерту 

зміщується з Риму і Болоньї до Венеції. Це місто у другій половині XVII ст. 

стає визнаним центром оперного мистецтва: «Сан-Кас’яно», першу в Європі 

публічну оперу, було відкрито 1637 року, у 1639 — ще два театри [261, c. 12], 

а до 1700 року у Венеції працювало багато театрів, сиротинців та приватних 
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салонів, у яких не лише ставилися опери, а й силами, зокрема студентів 

відбувалися публічні концерти оркестрової музики [518, c. 30]. У наявних 

приміщеннях виконувалась не лише театральна, а й інструментальна музика, і 

на початку XVIII ст. «концерт, особливо сольний концерт, став 

інструментальним еквівалентом опери» [434, c. 40]. 

«Венеційський дилетант» 49  Томазо Альбіноні (1671–1751) залишив 

дуже помітний слід в історії концерту, створивши понад п’ятдесят творів у 

цьому жанрі. Його творча спадщина включає такі збірки, як 6 Sinfonie & 6 

Concerti a cinque Due Violini, Alto, Tenore, Violoncello, e Basso, ор. 2 (1700), XII 

Concerti a cinque Due Tre Violini, Alto, Tenore, Violoncello e Basso per il Cembalo, 

ор. 5 (1707), [12] Concerti a cinque con Violini, Oboè, Violetta, Violoncello e Basso 

Continuo, оp. 7 (1716), [12] Concerti a cinque, оp. 9 (1722)50 та [12[Concertі a 

cinque con Violini, Violetta, Violoncello e Basso Continuo, ор. 10 (1735–1736). 

Найбільш звичною для концертів Т. Альбіноні стала успішно 

випробувана форма концертів Дж. Тореллі з послідовністю частин швидко — 

повільно — швидко і крайніми частинами у старовинній концертній формі. 

Тутійні епізоди спираються на яскравий мелодичний матеріал, тоді як сольні 

епізоди — на фігураційний, віртуозний, арпеджіо- чи гамоподібний виклад. Це 

максимально наближує форму швидких частин барокових концертів до 

оперної арії [427, c. 283–284]. Концерті Т. Альбіноні не стають прообразом 

революційних змін. Головним досягненням композитора слід рахувати 

закріплення інновацій Дж. Тореллі. Фактура концертів А. Кореллі і навіть 

Дж. Тореллі, у порівнянні з викладом у творах Т. Альбіноні, часом здається 

архаїчною. Однак слід взяти до уваги безупинність розвитку концерту, який у 

перші десятиліття існування жанру вочевидь був особливо стрімким. 

М. Телбот справедливо підмічає, що «Альбіноні блискуче писав для 

 
49 «Дилетант» (тобто не «професійний музикант») означало, що «рівень життя не залежав від успіху 

творів або досконалості виконавської діяльності» [152, c. 8]. Парадокс, мабуть, полягаю у тому, що небагатьох 

«професіоналів» початку XVIII ст. можна порівняти з «дилетантом» Т. Альбіноні. 
50  Ці концерти найчастіше називають «гобойні», тому що вони є, очевидно, першими в історії 

концертами для солюючого гобою. Однак насправді в циклах є концерти і для скрипки соло (наприклад, ля 

мажор, фа мажор), а також концерти для двох солюючих гобоїв з оркестром. 
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споживача, який “знає, що йому до вподоби, а подобається йому те, що він 

знає”» [483, c. 540]. Ймовірно, різкувато, проте точно. 

У цей перехідний момент розвитку культури, на межі століть, потреба у 

закріпленні інновацій була не менш важливою, ніж власне їх поява. Тому роль 

Т. Альбіноні, не позначеного радикальними зсувами і стабілізаційна за своєю 

сутністю, не менш важлива для історії музики, ніж «революції» А. Кореллі та 

Дж. Тореллі. Яскравість тематичного матеріалу, легкість його 

запам’ятовування для відтворення (Й. С. Бах використовував саме теми творів 

Т. Альбіноні для власних композицій [528, c. 187]), тричастинність концерту, 

як стандарт, віртуозність викладу партії соліста — унормування цих рис стало 

віхою в історії концертного жанру. 

Кілька важливих прийомів стосувалися і викладу в оркестрі. Насамперед 

слід вказати на схильність використовувати не лише basso continuo для 

акомпанування солісту, як зазвичай практикували більшість тогочасних 

композиторів, а й полегшену, прозорішу фактуру, зокрема завдяки 

тимчасовому мовчанню basso continuo. Експресивну повільну частину часто 

відкриває унісон, який «ніби обрамляє патетичну арію для solo чи concertino, і 

практично провіщує слова, як в оперній сцені» [297, c. 135]. Середні частини 

у концертах Т. Альбіноні зазвичай ладово контрастують із крайніми. 

Перша збірка концертів ор. 2 Т. Альбіноні поєднує шість сонат і шість 

concerti ripieni. Схожі між собою вони, тим не менш, мають відмінність: перші 

більш консервативні (поліфонічний виклад), тоді як другі спираються на 

гомофонно-гармонічний виклад. Потрібно враховувати, що перше десятиліття 

XVIII ст. — це все ще перехідний період від жанру сонати XVII ст. до жанру 

концерту. Однак, відчутна різниця у викладі демонструє безумовне 

усвідомлення композиторами неоднаковості двох жанрів. У цій збірці відсутня 

позначка соло і немає виділеної групи — це concerti ripieni. 

Наступна збірка концертів ор. 5 має кілька суттєвих відмінностей від 

попередньої. Концерти особливо примітні щодо музичної форми перших 

частин. Найчастіше композитор використовує ясне закріплення на тонічному 
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тризвуку у положенні прими для першого тутійного епізоду. У ньому також 

відсутні відхилення навіть до найближчих тональностей, а секвенції — лише 

діатонічні. Така функціонально замкнута тонікою структура спонукає до її 

повторення в кінці частини. Середина, попри короткотривалі долучення tutti, 

здебільшого спирається на виклад матеріалу солістами, тож фактура 

прозоріша, виклад тонально нестабільний, а секвенції майже винятково 

хроматичні. Тож відбувається своєрідна модифікація старовинної концертної 

форми, у якій ясно проявляються ознаки тричастинності. Міцніший 

взаємозв’язок між окремими епізодами частини уможливлюється за рахунок 

повторення не лише власне тематичного матеріалу, а й гармонічних 

послідовностей у каденціях з акордами у певних мелодичних положеннях 

акордів. Приклади такої комбінованої форми є у перших частинах першого і 

четвертого концертів. Це торує шлях подальшим звершенням у сфері форми 

для А. Вівальді. 

Інший варіант тричастинності виявляється в Adagiі кількох концертів 

(наприклад, третьому, шостому тощо). Т. Альбіноні обрамлює віртуозне 

Presto з чітким виділенням першої скрипки двома повільними короткими 

Adagiі, що мають виражену опору на акордову фактуру. Потрібно звернути 

увагу і на виклад концертів: дві скрипки, два альти і віолончель (звісно, і basso 

continuo). Це утворює повнозвучну, навіть щільну фактуру. Зростання 

кількості партій і, відповідно, виконавців (у Дж. Тореллі є лише одна партія 

альтів) сприяє яскравішому контрасту із сольним інструментом. Також 

необхідно вказати на перегукування між сольною скрипкою та віолончеллю (її 

партія збігається з basso continuo) у першій частині четвертого концерту. 

Протиставлення таких різних за артикуляцією скрипки й пари басових 

інструментів утворює дуже значний контраст регістрів і барв.  

Важлива деталь стосується кількості тем у першому tutti: як правило, 

вона одна. Її основний мотив лежить в основі епізодів, у яких всі виконавці або 

соліст у супроводі решти розвивають його. У цьому контексті привертає увагу 

незвична тематична і фактурна насиченість tutti першої частини п’ятого 
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концерту. Tutti складається з трьох фрагментів і трьох різних мелодичних 

мотивів відповідно: перший (7 тактів) — це фугато; другий (6 тактів) — 

мелодія у скрипки solo з акордовим супроводом у партіях інших музикантів, 

третій (8 тактів) — знову поліфонічна фактура. Така політематичність, 

утворена контрастним мелодичним матеріалом, — один із надзвичайних 

інтуїтивних поглядів композитора у майбутнє. 

Т. Альбіноні завжди опікується виділенням мелодичної лінії, 

підкреслюючи вокальну природу багатьох мелодій, особливо у повільних 

частинах. Окрім контрасту між різними тривалостями у мелодії та супроводі 

чи протиставленні великих стрибків більш плавному руху, він так само 

уважний до засобів виразності в оркестрі. Наприклад, багаторазові повторення 

нот у високому регістрі (а2 звучить чотирнадцять разів з перегармонізаціями 

ноти почергово тонікою і домінантою) і унісонне дублювання як наголос на 

важливості окремої мелодичної лінії (tutti першої частини сьомого концерту, 

тт. 1–13). Тож композитор поєднує «звичні» методи виразовості 

(перегармонізація чи високий регістр) зі специфічно оркестровими (утворення 

фактурних ущільнень і розріджень завдяки дублюванням).  

Примітним стає паузування basso continuo, яким би короткотривалим 

воно ще не було. Це справляє сильний ефект, адже миттєво змінюється не 

лише щільність викладу, а й характер звучання: замість безперервної 

дзвінкості, яку утворює клавесин, на перший план виходить тепло тембру 

струнних інструментів. Наприклад, у третій частині сьомого концерту 

неочікуване відхилення у ля мінору в т. 88 підкреслено викладом теми фуги у 

партії других скрипок, яка ледь прослуховується через гру всіх музикантів і 

середньовисотне розміщення. Однак паузування basso continuo у тт. 91–93 дає 

змогу додатково виділити тему у викладі альта й акцентувати увагу на 

забарвленні його тембру. Завдяки відсутності басу альт звучить нижче за інші 

голоси, і тема ясно прослуховується, набуваючи більш зосередженого 

характеру. Такі нюансування ледь помітні, проте саме вони утворюють 

належне підґрунтя подальшим модифікаціям викладу в оркестрі, наголошують 
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на важливості оркестрування як одного з найбільш дієвих засобів музичної 

виразовості, якими б ембріональними і обережними не виглядали 

проаналізовані приклади. 

Потрібно вказати і на концерти Т. Альбіноні для гобою. Цей інструмент 

упродовж XVII ст. був поширений насамперед у Франції, а в Італію він 

проникає ближче до кінця століття, залишаючись в тіні струнних інструментів. 

Тож сольний гобой у творі італійського композитора є проявом новаторського 

підходу. Два опуси концертів Т. Альбіноні (ор. 7 і ор. 9) за участю гобоїв є, 

найвірогідніше, першими творами цього жанру для сольного дерев’яного 

духового інструмента з оркестром. Хоча базова тричастинна структура 

концертів залишається незмінною, проте фактурно щільні фугатні фінали, які 

були нормою у попередніх збірках концертів, замінюються прозорішим 

викладом, який нагадує деяким дослідникам оперні sinfonie [487, c. 43]. 

Ор. 7 (1715) містить чотири концерти для одного гобоя, чотири — для 

двох гобоїв і чотири для скрипки. Концерти для гобоя примітні наявністю 

контрастного струнному оркестру інструмента. На відміну від скрипки соло, 

яка у скрипкових концертах часто дублює партію перших скрипок в оркестрі, 

духові інструменти до складу оркестру у концертах італійських композиторів 

початку XVIII ст. не входили. Виділення соліста завдяки відсутності його 

аналога у складі оркестру ще не раз зустрінеться в історії, наприклад, у 

В. А. Моцарта51. Партія гобоїв майже винятково наспівна (цим, зокрема вона 

відрізняється від гобойних концертів А. Вівальді, в яких гобой може звучати і 

лірично, і драматично). У концертах для двох гобоїв переважає виклад 

матеріалу солістами в терцію, хоча неодноразово чутно діалоги між солістами, 

що нагадують перегукування у сонатах для труби М. Каццаті. Т. Альбіноні 

наголошує на тембральному контрасті між гобоями та струнними 

інструментами. Наприклад, у першій частині восьмого концерту короткі 

вставки восьмими у двох гобоїв (І ч., тт. 8–17) протиставлено інтенсивнішому, 

 
51 З чотирьох концертах для валторни з оркестром В. А. Моцарта (К. 412, К. 417, К. 447 і К. 495) лише 

перші два мають валторни ripieno у складі оркестру. 
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завдяки шістнадцятим, викладу у струнних інструментів. Т. Альбіноні, так 

само як і в попередніх збірках концертів, інколи вилучає basso continuo, 

впливаючи і на фактуру, і на забарвлення. Наприклад, у другому концерті 

клавішний інструмент у складі basso continuo паузує, тоді як віолончель 

продовжує акомпанувати парі гобоїв52. 

Т. Альбіноні демонструє непересічні знання природи гобоя. Зрозуміло, 

що він враховує його технічні і виразні можливості, аби найточніше втілити 

творчий задум. Наприклад, на початку Adagio п’ятого концерту гобой вступає 

piano на е2 — це, мабуть, ідеальна нота для найм’якшого початку мелодії 

завдяки світлому відтінку тембру і практично цілковитій відсутності носового 

відтінку забарвлення звуку. Також можна згадати фінал третього концерту з 

ор. 9, у якому два гобої чітко відтворюють перегукування валторн. 

Встановлення зв’язку між характером мелодичного матеріалу та його 

оркеструванням є тривалим і непростим процесом, який потребував 

вивищення тембру в ієрархії засобів музичної виразності і розширення 

інструментів у складі оркестру. Тому історично це нешвидкий процес. 

Концерти Т. Альбіноні з різними солістами в крайніх та середній частинах 

одного концерту залежно від характеру музичного матеріалу, згадані 

приклади на кшталт вступу гобою з ліричною мелодією саме у середньому 

регістрі, появи дублювання як способу наголосити на зміні щільності у момент 

чергування домінантової і тонічної функцій (тобто дублювання як художній, а 

не технічний прийом), короткотривале паузування basso continuo — це наочні 

свідчення початку глибинних змін і встановлення дедалі тіснішого зв’язку між 

характером музики і її оркеструванням. 

У контексті тембрових пошуків композиторами початку XVIII ст. слід 

вказати на один з перших в історії концертів для сольного дерев’яного 

духового інструмента з оркестром. Важливими є надбання композитора у 

сфері форми концерту: остаточно закріплено тричастинну форму (швидко — 

повільно — швидко) як абсолютну норму для концерту, політематичне tutti у 

 
52 Див. розгляд Концертів ор. 9 у примітці 14 у додатку Г. 
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першій частині, посилення рис тричастинності як форми другого плану у 

старовинній концертній формі. Цього достатньо, аби зрозуміти важливість 

творчої спадщини Т. Альбіноні. 

Сила таланту Т. Альбіноні практично не поступається А. Вівальді: 

обидва були блискучими виконавцями і композиторами. Навряд чи можливо 

достеменно пояснити, чому перший залишився в тіні другого. Ймовірно, 

відповідь має бути комплексною: це залежить від об’єму творчої спадщини 

кожного митця, активності виконавської діяльності, наявності меценатів-

покровителів, розмаїття музичних образів і навіть непередбачуваних примх 

історії: саме концерти А. Вівальді, зокрема L’Estro Armonico, ор. 3 першими 

розійшлись Європою, ставши ланкою, яка з’єднала Дж. Тореллі і Й. С. Баха, 

А. Кореллі і Ґ. Ф. Генделя. Однак «стабілізаційно-стимулююче» значення 

концертів Т. Альбіноні не підлягає сумніву. 

3.5 Концерти Джорджо Джентілі, Франческо Бонпорте, Франческо 

Джеміньяні, Джованні Енріко Альбікастро, Ґеорґа Муффата 

Концерти на початку XVIII ст. набули значної популярності не лише в 

Італіїі, а і в країнах на північ від неї, передусім, у Німеччині. Однак, перш ніж 

звернутися до здобутків композиторів північної Європи, слід розглянути твори 

інших, крім уславлених А. Кореллі, Дж. Тореллі і А. Вівальді італійських 

митців. Адже багато майже забутих тепер концертів свого часу мали значну 

популярність, а отже, вони впливали на становлення жанрових ознак 

інструментального концерту й формування уподобань публіки. 

Джорджо Джентілі (1669–1737) — скрипаль в оркестрі церкви 

Св. Марка у Венеції, автор кількох збірок каприччо, сонат і концертів. Concerti 

da camera [a tre], оp. 2 (1703), Sonate a Tre, Due Violini, Violoncello, o Arcileuto 

Col Basso per l’Organo <…> ор. 4 (1707), 12 Concerti a quattro e cinque, op. 5 

(1708), 12 Concerti a quattro, op. 6 (1716) складають набуток композитора в 

жанрі концерту. Перший цикл написано для найменшого складу виконавців — 

двох скрипок і віолончелі (плюс basso continuo). На ці твори вочевидь 
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вплинули камерні сонати — над деякими частинами, як і в sonata di camera, 

проставлено назви танців. Зрідка скрипка виділяється завдяки паузі в інших 

партіях (алеманда в першому концерті), а також завдяки більш сольній, ніби 

імпровізаційній манері (Куранта з другого концерту). Початок Сарабанди з 

третього концерту примітний розвиненою партією віолончелі. У процесі 

експонування музичного матеріалу мелодичні мотиви передаються від одного 

до другого інструмента, подекуди складається враження, що солюють два 

інструменти на тлі стриманішого викладу у третього інструмента. 

Концерти ор. 5 написано для трьох скрипок, віолончелей і basso continuo. 

У різних партіях використовуються помітки solo для виділення окремих місць 

з прозорішим викладом (наприклад, закінчення Grave з першого концерту), які 

виконують лише перша скрипка на тлі basso continuo. Каданс традиційно 

доручено всім виконавцям з метою надати завершального звучанню частини. 

Щоправда, стосовно цього епізоду є деяка неясність. Річ у тім, що партію 

віолончелей і basso continuo розділено: їх записано на сусідніх рядках. 

Водночас у партії basso continuo є позначка solo (як і у скрипки), проте її 

використання неоднозначне. За умови запису партій віолончелі і клавесину 

разом на одному рядку solo мало б означати мовчання одного інструмента. 

Однак, зазвичай, барокові композитори використовують позначку tasto solo 

(паузування клавішного інструмента). Можна припустити, що крім віолончелі 

партія basso continuo передбачала використання ще одного додаткового 

струнного інструмента. 

Дж. Джентілі (як і Т. Альбіноні в ор. 5) вказує на виконання basso 

continuo клавесином. Однак утримана впродовж десяти тактів нота на початку 

дев’ятого концерту, яка не продублювана віолончеллю, ставить чергове 

питання щодо способів її виконання. Варіанти можливі такі: 

— у складі basso continuo є ще один струнний інструмент, якому і буде 

доручено тримати ноту (наприклад, віолоне чи віолончель); 

— передбачено використання оргàна, але його задіяно тоді буде лише у 

дев’ятому концерті, що не надто слушне через непрактичність; 
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— витриману впродовж десяти тактів ноту виконавцеві на клавішному 

інструменті не слід сприймати буквально: він може імпровізувати на її тлі. Цей 

варіант виглядає найбільш вірогідним через практичність. 

Солювання також може сприяти чіткому відокремленню мелодії (у 

сольного інструмента) від супроводу (акордами у решти виконавців), як на 

початку першого концерту. У цьому епізоді solo надає звучанню скрипки 

особливої щирості, гідної найкращих сторінок власне скрипкових концертів. 

Помітка solo використовується і в партії віолончелі (наприклад, у першій 

частині четвертого концерту). Водночас, виділень солістів на кшталт 

наведених не надто багато, тож жанрова належність цих концертів 

неоднозначна. Вони містять риси і сольного концерту (зазначений початок 

першого концерту вочевидь відповідає йому) і concerto grosso (за рахунок 

протиставлення окремих інструментальних груп між собою, як у кінці Grave). 

Concerti a quattro, op. 6, написані за кілька років після ор. 5, стилістично 

дуже близькі до них. Мабуть, єдиною помітною відмінністю стає частiше 

використання позначення solo, тож ці концерти за жанровими ознаками 

ближчі до сольних скрипкових концертів. Слід відмітити ще одну примітну 

річ — використання у назві партії виділеної скрипки словосполучення Violino 

Principale, яке належить до найраніших, якщо загалом не першого випадку 

такої назви [365, c. 48]. Дж. Джентілі позначає скрипкову партію Violino Primo 

di ripieni (перша скрипка з усіх), наголосивши, у такий спосіб, на відмінності 

сольної та оркестрової партій скрипок. На окремих рядках виписано другу 

скрипку, альт, віолончель і Cembalo (basso continuo). 

Франческо Бонпорті (1672–1749) — Dilettante di musica, як він називав 

себе на титульних сторінках своїх творів (дилетантами називали себе також 

венеціанці брати Алессандро і Бенедетто Марчелло і Т. Альбіноні). 

Ф. Бонпорті працював у різних жанрах, зокрема в концертному: Concerti a 

quattro, due violini, alto viola, e basso con violino di rinforzo, op. 11 (1710-ті роки) 

та ор. 12 — Concertini, e serenate con arie variate, siciliane, recitativi, e chiuse a 

violino, e violoncello, o cembalo (час видання не встановлено). Інвенції 
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Ф. Бонпорті для скрипки і continuo Inventioni da camera a violino solo o basso 

continuo (1712) були транскрибовані для клавесина Й. С. Бахом і відзначені 

останнім, як «геніальні роботи» [191, c. 234]. Увага, яку приділяв Ф. Бонпорті 

жанру інвенції, примітна тим, що впродовж 1710–1720-х років відбувається 

зсув від старовинної тріо-сонати у бік сольної сонати, як і від concerto grosso 

до сольного концерту. Й хоча у творах багатьох тогочасних композиторів 

(Ф. Джеміньяні, П. Локателлі, Й. С. Баха) усі типи концертів співіснують, 

тенденція до змін проявляється дедалі сильніше. Її результатом стає 

витіснення з ужитку інших видів, крім сольного концерту (для одного чи 

кількох солістів) у другій половині XVIII ст. 

Ф. Бонпорті в концертах часто спирається на поліфонічний виклад. Усі 

концерти ор. 11 є тричастинними; композитор має особливу схильність до 

тривалих, ніби розширених частин. Довге розгортання матеріалу стає 

своєрідним відбиттям світобачення композитора і підсвідомо втілює церковну 

освіту композитора: хоча концерти не є da chiesa за формою, вони є такими за 

духом. Притаманна їм величність ніби втілює церковне свято або релігійну 

церемонію. Часової тривалості додають розгорнуті, багатотактові 

кадансування і триваліші, порівняно з творами інших композиторів, епізоди 

риторнельної форми. Концерти мають звичний для 1710-х років виклад: соліст 

і струнний оркестр (дві групи скрипок, альти і basso continuo). Крайні частини 

без примітних особливостей, однак середні характеризуються особливою 

рельєфністю мелодичного руху і певною сміливістю гармонічного викладу. 

Тяжіння композитора до гармонічної вишуканості відтворено навіть у назвах: 

середня частина третього концерту ор. 11 має назву Siciliana cromatica, у якій 

паралельні тризвуки звучать досить несподівано, як на 1710-ті роки. 

Хроматизація активно використовується і в інших, знову ж таки, переважно в 

повільних частинах, без відповідних позначень на титульній сторінці. Adagio 

з другого концерту зі співучою темою скрипки solo тонально вкрай 

нестабільне, і в мелодії виникають ходи на тритони і збільшені секунди.  
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Концерти Ф. Бонпорті зазвичай відкриває тривале tutti, яке завершується 

тонічною функцією. Повторення tutti впродовж частини не точне, як у 

Т. Альбіноні, а подібне до варійованих повторень у Ґ. Ф. Генделя. Концепцію 

жанру концерту у Ф. Бонпорті демонструє позначення violino di rinforzo. На 

відміну від поширеного principale і concertato, композитор називає сольну 

скрипку «посиленою», ймовірно, також трактуючи її, як «додаткову» до інших 

скрипок. Таке позначення відображає складність сольної партії в концертах 

цього композитора, яка майже не поступається за блиском та емоційністю 

концертам А. Вівальді та П. Локателлі. У Ф. Бонпорті скрипкова партія 

містить подвійні ноти (третя частина першого концерту), ефектне 

використання відкритої струни (перша частина другого концерту), ритмічний 

малюнок з синкопами і тріолями (перша частина третього концерту), рух 

швидкими нотними тривалостями в межах двох з половиною октав зі 

стрибками (друге solo першої частини четвертого концерту). 

Композитор залучає вказані прийоми не з метою надати зовнішнього 

блиску, а обережно, ніби математично точно вираховуючи слушність чи 

недоцільність того чи іншого засобу. Можливо, через цю раціональність, 

зумовлену характером отриманої освіти, незмінним стилем життя упродовж 

десятиліть і особистими рисами композитора, зокрема певним консерватизм, 

що став ознакою його стилю, концерти Ф. Бонпорті, які вочевидь не 

поступаються за якістю музики творам його сучасників, зокрема А. Вівальді, 

дотепер, на жаль, залишаються в тіні інших майстрів. 

Франческо Джеміньяні (1687–1762) — народився в місті Лукка. Він є 

прикладом універсальної творчої особистості — особливого соціокультурного 

явища [60, c. 18], адже увійшов в історію не лише як композитор, а й як 

блискучий віртуоз, який навчався майстерності скрипкового виконавства у 

А. Кореллі, викладач, який передавав свої знання численним учням, і знаний 

теоретик — автор перших трактатів з гармонії і мистецтва виконання на 

кількох інструментах. Попри факт, що універсалізм був притаманний 

абсолютній більшості діячів епохи Бароко, Ф. Джеміньяні вирізняється навіть 
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серед них. Своєму вчителю А. Кореллі він присвятив збірку 12 concerti grossi 

(1–6, 1726, 7–12, 1729). Ці концерти є транскрипцією кореллівських сонат op. 5 

і, мабуть, одним із перших успішних перекладів оригінальної камерної версії 

для оркестру і солістів загалом, про що свідчить їх публікація за підпискою 

[262, c. 109]. Ф. Джеміньяні вочевидь тяжів до транскрибування творів не 

тільки інших композиторів, а і власних: у 1750-х роках він переглянув свої 

концерти, написані за двадцять чи більше років до того. 

Оригінальна версія А. Кореллі призначена для скрипки, віолончелі і 

клавішного інструмента (basso continuo). Транскрипцію Ф. Джеміньяні 

зроблено для двох сольних скрипок (concertino) і струнного оркестру з basso 

continuo (grosso). Трансформація цілком зрозуміла при порівнянні, наприклад, 

викладу першої сонати (першого концерту) ре-мажор. Доручення акордів 

вступного Adagio у точному дублюванні всім струнним додав особливої 

урочистості звучанню, яке відразу переносить слухача з камерної атмосфери у 

світ зовсім інших масштабів 53 . Цьому сприяє і фоно-орнаментальне 

дублювання, утворене між сольною скрипкою при викладі наступних 

фігурацій, а також іншими скрипками, у партіях яких тонічний тризвук 

витримується із відповідними переміщеннями мелодичного положення 

відповідно до руху в партії соліста. Залучення значної кількості виконавців 

дало змогу Ф. Джеміньяні посилити ледь намічені в сонатах А. Кореллі 

фактурні, тематичні й темброві контрасти. Наприклад, після другого tutti 

(тт. 24–28), Ф. Джеміньяні зупиняє звучання basso continuo і доручає виклад 

одній групі concertino, що розвиває тематичний матеріал, попередньо 

експонований всім оркестром. В оригінальній версії немає жодних змін 

фактури. Тож саме оркестрування дає змогу Ф. Джеміньяні привнести 

тембровий і фактурний контраст за незмінного тематичного матеріалу.  

Інколи перетлумачення оригінальної версії твору може спричиняти 

суттєвіші зміни характеру матеріалу. Наприклад, початок другого Allegro. У 

 
53  Це зауваження очевидно справедливо до усіх випадків трансформації камерного твору на 

оркестровий, але пам’ятаємо, що йдеться, імовірно, про перший такий випадок в історії транскрибування.  
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А. Кореллі — це фуга. Тема і відповідь — у скрипки solo, а вступ третього 

голосу з темою доручено басу. З метою урізноманітнити виклад, 

Ф. Джеміньяні використовує в партії скрипки solo акорди, які звучать 

максимально енергійно, адже специфіка виконання акордів на струнному 

інструменті утворює сильний акцент на верхньому звуці, унеможливлюючи їх 

виконання piano. Оркестрування Ф. Джеміньяні модифікує характер музики, 

перерозподіляючи акорди між кількома інструментами й ущільнюючи 

фактуру: кореллівська енергія поступається місцем джеміньянівському 

пафосу. 

Значна кількість трансформацій має місце практично в кожній сонаті-

концерті ор. 7. Часом можна посперечатись, чи вдалою є зміна характеру 

музики, адже у більшості випадків вона переконливо свідчить не лише про 

майстерність Ф. Джеміньяні, як оркеструвальника, а й про тонке відчуття ним 

музики свого попередника і вмінні модернізувати твір двадцятирічної давнини, 

контекстуалізувати його відповідно до нових умов. Ф. Джеміньяні весь час 

ніби намагається розгледіти прихований потенціал, закладений автором, і 

вивільнити його задля презентування публіці. Очевидно, не останню роль 

зіграли кількарічні стосунки вчителя та учня, які допомагали останньому 

інтуїтивно зрозуміти наміри першого. 

Тяжіння до стилю А. Кореллі є характерною рисою Ф. Джеміньяні і 

виявляється не лише в транскрипціях, а й оригінальних опусах, написаних у 

1730-х роках. Він залишається вірним більш ранній версії жанру — concerto 

grosso тоді, коли скрипковий сольний концерт (і загалом інструментальний 

концерт з будь-яким солістом чи солістами у А. Вівальді, П. Локателлі чи 

Й. С. Баха) мав більше поширення. Ф. Джеміньяні, на відміну від більшості 

сучасників у різних європейських країнах, спирається здебільшого на 

імітаційний виклад, рідко звертаючись до гомофонної фактури. Хоча вплив 

часу торкнувся і творів Ф. Джеміньяні: він частіше звертається до жанру 

менуета. Зокрема Менует з першого Concertо Grossо, ор. 2 (1732) свого часу 

«набув неймовірної поширеності», а ім’я Ф. Джеміньяні як виконавця і 
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викладача отримало значну популярність [262, c. 109]. Однак, ймовірно, брак 

індивідуальних рис дає змогу деяким дослідникам наголошувати на 

відсутності індивідуальності у творах цього композитора [191, c. 231], хоча, як 

доводить аналіз транскрипцій, творча фантазія та композиторська інтуїція 

були цілком властиві Ф. Джеміньяні. 

У перші десятиліття XVIII ст. Італія перестає бути «концертним 

центром» Європи, і формуються нові центри тяжіння: Нідерланди і Німеччина, 

дещо меншою мірою — Англія. Однак могутня країни з великим королівським 

двором стає привабливою дестинацією для музикантів (Ф. Джеміньяні, 

Ґ. Ф. Гендель). У Францію через домінування опер і балетів інструментальний 

концерт прийшов пізніше. У словнику Себастьєна де Броссара (Dictionnaire de 

musique), виданого 1703 року, слова concert, concerto відсутні [185, c. 6]. 

Джованні Енріко Альбікастро (Йоганн Генріх фон Вайсенбург 

Альбікастро,1660–1730), попри італійське прізвище, не є італійцем. Це 

нідерландський композитор баварського або швейцарського походження, 

який з юнацтва мешкав у Нідерландах і про якого, як слушно зауважив 

М. Пеншерль, «мало що відомо» [401, c. 122]. Цей композитор написав 

близько десяти збірок сонат і одну збірку з 12 концертів ор. 7, які близькі до 

концертів А. Кореллі. Концерти Дж. Альбікастро — це concerti ripieni. Вони 

щонайменше мають чотири частини, і композитор не звертається до 

альбінонівських Adagio — Presto — Adagio у повільних частинах. Фактично, 

це concerti a quattro (одне з ранніх прикладів використання чотириголосного 

викладу в оркестрі) — дві партії скрипок, альт і віолончель, що записується на 

одному рядку з партією basso continuo. Р. Маундер переконує, що вони не 

призначені для групового виконування партій [365, c. 90], аргументуючи свою 

думку відсутністю позначень solo концерту, а також вочевидь сольною 

партією віолончелі, що містить короткі нотні тривалості у швидкому темпі. 

Їхнє виконання групою було менш типовим для того часу. Використовуються 

обидві — і поліфонічна, і гомофонна фактури, які змінюють одна одну. 

Наприклад, Largo з другого концерту (ре мінор) починається величними 
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повільними акордами у всіх виконавців. Друга частина — фуга. Третю частину 

написано для солюючої скрипки. Її партію сповнено ламентних інтонацій, 

затримань, уповільнень за рахунок залігованих нот. Відтіняють соліста акорди, 

які чергуються з паузами, в партіях інших музикантів. Виклад, крім низки 

вказаних змін фактури, особливостей загалом не містить, basso continuo 

звучить постійно, спеціальних ефектів (pizzicato, виділення самих альтів), як у 

концертах А. Марчелло, немає. 

На відміну від Дж. Тореллі та Т. Альбіноні, які тяжіли до стандартизації 

структури концерту і риторнельної форми у крайніх частинах, концерти 

Дж. Альбікастро за будовою вкрай несхожі між собою (крім кількості частин): 

перша частина може бути швидкою чи повільною, виклад — акордовий чи 

поліфонічний, однаковий протягом одного циклу темп і контрастні темпові 

вставки в іншому, діатоніка, що домінує загалом, контрастує вишуканій 

хроматиці (початкове Grave у четвертому концерті). Навіть лінія basso 

continuo, яка переважно дублюється низькими струнними інструментами, у 

Дж. Альбікастро може співпадати з першими чи другими скрипками (Da 

Capella з п’ятого концерту). Така варіабельність у поєднанні з неочікуваними 

рішеннями щодо оркестрування (Tremolo-adagio з четвертого концерту) є 

свідченням композиторської фантазії і пошуків, попри відкриття А. Кореллі та 

Дж. Тореллі інших можливостей втілення концертності на практиці у 

першому десятилітті XVIII ст. 

Основною стилістичною відмінністю німецької школи кінця XVII — 

початку XVIII ст., порівняно з іншими країнами, стає її синтетичне коріння, 

зумовлене, мабуть, географічним положенням німецькомовних держав. 

Найяскравішим композитором Німеччини межі XVII–XVIII ст. і засновником 

німецького концерту був Ґеорґ Муффат (1653–1703). К. Паліска визначає 

його стиль, як «об’єднання італійського та французького [начал]» [389, c. 155], 

а Р. Совел вказує, що 12 Concerti Grossi (1701) «торує шлях для 

кульмінаційних творів Баха та інших» [479, c. 202]. Якщо для італійських 

концертів основним витоком була соната, то в німецьких відчутнішим був 
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вплив французької оркестрової сюїти з притаманною їй оперою на 

танцювальність. Ґ. Муффат, який мешкав і навчався у Парижі (1663–1669), 

напевно був добре обізнаний з французькими музичними традиціями: він 

перебував у Франції тоді, коли популярність опер-балетів Ж. Б. Люллі 

досягнула своєї вершини. Однак Ґ. Муффат не копіював, а трансформував 

французькі традиції, об’єднуючи їх з італійською та німецькою музичною 

практикою.  

Подальші подорожі Ґ. Муффата країнами Європи (Німеччина, Австрія, 

Чехія, Італія), спілкування з А. Кореллі та іншими видатними музикантами, 

значний досвід створення саме оркестрової музики, не надто поширений, 

наприклад, серед італійських композиторів (танцювальний, навіть 

хореографічний характер семи сюїт для струнного оркестру його Florilegium 

primum, 1695, наочно демонструють високий рівень володіння технікою 

оркестрування композитора) — усе свідчить про непересічну особистість 

одного з фундаторів німецької школи майстрів концерту. 

У передньому слові до [12] Concerti grossi композитор особливо 

наголосив на значенні інструментовки54 в жанрі концерту. Слід виділити дві 

головні відмінності цих концертів: перша стосується трактування функцій 

кожної з груп, друга — власне інструментування. Якщо для А. Кореллі 

concertino і concerto grosso були рівноцінні, то Ґ. Муффат часто виділяє першу 

групу, як безумовних солістів. Ідеться про ускладнення їх партій, передачу 

шістнадцятих у швидкому темпі від інструмента до інструмента, віртуозне 

трактування віолончелі. Ефект виділення concertino виявляється особливо 

яскраво після тривалої спільної гри обох груп (наприклад, у Ґавоті з 

дванадцятого концерту). Вступ у Ґавоті лише меншої з двох груп у швидкому 

темпі і прозорій фактурі звучить надзвичайно легко після щільної фактури арії. 

Ясно прослуховується дзвінкий відтінок тону basso continuo (клавесин). 

Чергування прозорої фактури у викладі солістів із щільнішим викладом tutti 

 
54 Очевидно, насправді йдеться про «оркестрування», проте на початку XVIII ст. такий термін, звісно, 

ще не міг використовуватися. 
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стає рушійною силою цієї частини завдяки кільком повторенням: хоча у 

більшості випадків скрипки concertino мають точне дублювання зі скрипками 

concerto grosso, випадки їх відокремлення підкреслюють їхню специфіку. 

Наприклад, тріолі перед другим Adagio в Чаконі з дванадцятого концерту. 

Це — каденція, варта концерту навіть не кінця XVIII, а початку ХІХ ст.: 

поліметричний виклад, перегуки двох скрипалів, «акценти» групи ripieno та 

виразне crescendo, що веде до величної теми Adagio. Привертають увагу 

вступи групи ripieno, яка часом утворює протискладення в партії других альтів. 

Технічність солістів особливо проявляється у завершальному Буре, в якому 

сольні скрипки ніби змагаються у вправності виконання, а вступи групи 

ripieno у парних тактах утворюють ідеально симетричну структуру, надаючи 

формі загалом завершеності. 

Другий концерт привертає увагу складом групи concertino: два гобої та 

віолончель або фагот. Групу ripieno утворюють струнні інструменти (дві групи 

скрипок, дві альтів і віолончелі). Стильові риси концерту особливо явно 

виявляють своє французьке коріння: уведення духових інструментів, 

поширеність пунктирного ритму, менуети і рондо. Несхожий склад двох груп 

у Ґ. Муффата робить їхній контраст при зіставленнях в рази глибшим, ніж у 

разі опозиції двох, нехай і різних за чисельністю складом струнних об’єднань. 

Наприклад, у Ґавоті тема у викладі трьох духових інструментів набуває 

наївності і пасторальності, а приєднання струнних утворює, попри piano, 

великий звуковий обсяг. 

Такий самий ефект використано в Рондо. Це свідчить про ретельне 

продумування композитором мети зіставлень різних за складом груп. Саме 

творчий задум зумовлює утворення контрасту між експонуванням матеріалом 

на духових інструментів групи concertino та його повторенням групою ripieno 

(без concertino). За умови спільної гри всіх інструментів обох груп ripieno та 

concertino результат буде інакшим: сполучення двох гобоїв зі струнними 

інструментами, фактично, утворює оркестр, у складі якого дві, а не одна групи 

інструментів. Це відкриває абсолютно новий простір для виділення сольного 
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інструмента. При поєднанні двох груп утворюється політемброва палітра, 

відчутно збагачена, порівняно зі струнним колективом. 

Особливістю стилю концертів Ґ. Муффата є синтез німецького (вибір 

інструментів, опора на щільний виклад), французького (французькі танці, 

пунктирний ритм і розподіл матеріалу на п’ять партій струнних інструментів 

в оркестрі, як в оркестрі Ж. Б. Люллі) та італійського (жанр concerto grosso) 

начал. 

Творчість Ґ. Муффата припадає на перехідний період — це лише перші 

десятиліття жанру concerto grosso, а сольний концерт (Дж. Тореллі) ледь 

нараховує кілька років. Тому не повинно дивувати використання в окремих 

концертах дедалі старомоднішого п’ятиголосного викладу (з двома партіями 

альтів), а не прогресивнішого чотириголосного (натоді у партитурах 

Ж. Б. Люллі саме п’ять рядків струнних інструментів становили стандартний 

запис). Близькість концертів Ґ. Муффата до більш раннього стилю 

пояснюється фактом, що шість з дванадцяти його Concerti grossi є 

авторськими транскрипціями власних Cioè Sonate di Camera commodissime a 

pocchi, o a molti stromenti (1682). Тому ці концерти ближчі до концертів 

А. Кореллі 1680-х років (почутих Ґ. Муффатом в Італії), ніж Дж. Тореллі 1690-х. 

Отже, перші два десятиліття XVIII ст. стають часом, коли жанр концерту 

починає набувати певних національних особливостей у процесі еволюції в 

різних країнах, формуванні нових (Німеччина) і розвитку усталених (Італія) 

музичних шкіл. Те саме стосується й оркестру, який дедалі яскравіше виявляє 

відмінності. В Італії, з її усталеною сформованою вокальною культурою, 

вплив оперного мистецтва на концерт був особливо сильним, про що 

згадувалося раніше. Цей же вплив опери зумовлював підпорядковане місце 

духових інструментів щодо струнних, адже перші тривалий час вважалися 

занадто різкими і майже не конкурували зі струнними. Культура віртуозної гри 

на скрипці, яка процвітала в Модені і Вероні та численні капели при базиліках 

Болоньї, Венеції, здобули покровительство папи і кардиналів, які були 

патронами багатьох колективів та окремих солістів. «Папа, в ім’я Господа, 
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потребував і політичної, і релігійної лояльності своїх суб’єктів. А це означало, 

що він був безпосередньо зацікавлений в усіх етичних, філософських, 

психологічних і естетичних питаннях, які поставали, коли театр прагнув 

чогось більшого, ніж короткого відходу від реальності» [323, c. 96]. Й хоча 

йдеться про театр, безумовно, належну підтримку отримувало й 

інструментальне мистецтво, міцно пов’язане у XVII ст. з театром («чинник 

театру» у становленні оркестру неодноразово згадувався). Особливо важливу 

роль відіграв папа Урбан XVIII (1623–1644), патрон опери і замовник багатьох 

вистав. Д. Росселліні наголошує, що у першій половині XVII ст., коли професії 

співака ще не було, а musici (загальна назва всіх, хто співав чи грав на будь-

якому інструменті) зазвичай були інструменталістами і співаками або 

акторами, потреба в особистому патроні була надзвичайно високою. Це 

гарантувало ангажемент і заробіток, причому уподобання музикантів не мали 

значення: відмовитись від пропозиції патрона з високим соціальним статусом 

було важко, якщо взагалі можливо [438, c. 1]. У такий спосіб, ця підтримка 

сприяла розквіту інструментального мистецтва, стабілізації складу струнного 

оркестру і появі на межі XVII–XVIII ст. жанру інструментального концерту, 

насамперед, скрипкового: це не дивно, виходячи з масштабності 

північноіталійської скрипкової школи. 

Німеччина торує інший шлях у процесі формування особливостей 

національної школи, зокрема у сфері оркестрування. Значний вплив 

французького оперного мистецтва і поширеність виконавських традицій 

сприяє значній поширеності духових інструментів: сюїти для духових 

інструментів Й. Петцеля (уславленого віртуозного трубача), серенади 

Й. Кріґера для дерев’яних духових інструментів та струнних (ad libitum), а 

також композиції Ґ. Шютца, написані ще в середині XVII ст., є тому 

підтвердженням. Тому не дивує, що концерт з використанням духового 

інструмента (гобой) був написаний у Німеччині раніше, ніж в Італії, й 

залучення духових інструментів на Півночі мало регулярний, а не 

експериментальний характер, як на Півдні. Й хоча другий концерт Ґ. Муффата 
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за жанровими ознаками є concerto grosso, а не сольний, різноманітність 

викладу партії гобоя і виразність його мелодій не залишають жодного сумніву 

щодо місця цього інструменту в ієрархії уподобань німецького композитора. 

Також звертає на себе увагу сильніше, ніж у італійських (мабуть, і у 

французьких) композиторів тяжіння до поліфонічної фактури. Часом 

Ґ. Муффат надає певної важкості викладу, якої вочевидь намагались уникати 

південні і західні сусіди німців. 

3.6 Оркестр у концертах Антоніо Вівальді 

Протягом 1700-х років формується декілька рис сольного концерту, які 

залишаються стабільними до кінця епохи Бароко. Першою є майже 

безперервна гра соліста: точне дублювання партії оркестру в tutti і 

відокремлення її в епізодах і повільних частинах для експонування 

мелодичного або фігураційного матеріалу55. Ця традиція пов’язана з concerto 

grosso, в якому група concertino часто грала в унісон з grosso і прагненням 

посилити мелодичний голос в кількісно невеликому бароковому оркестрі. 

Друга риса концертів — це майже непорушне домінування скрипки як 

інструмента для соло. Віртуозність численних виконавців на струнних 

інструментах в капелах церков і при дворах герцогів, склад concertino в 

concerti grossi, а також упереджене ставлення до духових інструментів як 

надто різких, сприяли популяризації скрипки для солювання. 

Третю характеристику концерту початку XVIII ст. становить розвиток 

гомофонної фактури. Залежно від особливостей національної музичної школи, 

співвідношення поліфонічного й гомофонного викладу в концерті було 

неоднаковим: Ґ. Муффат (німець) схильний до більш густого і фугатного 

викладу, а італійці Т. Альбіноні чи А. Марчелло тяжіють до гомофонії. 

 
55 У другій чверті XVIII ст. у концертах для дерев’яного духового інструмента вступ соліста після 

викладу музичного матеріалу струнним оркестром стає дедалі поширенішим прийомом, готуючи у такий 

спосіб майбутню подвійну експозицію. Використання цього прийому передусім у концертах для духових 

інструментів, безумовно, пояснюється яскравим тембровим контрастом між забарвленням лише струнних 

інструментів і змішаного струнно-духового складу за незмінного тематичного матеріалу (див., наприклад, 

Т. Альбіноні, п’ятий концерт ор. 9). 



189 

 

Четверта ознака концерту — використання тричастинного циклу й 

старовинної концертної форми для першої частини. На початку XVIII ст. 

концерти могли ще мати різну кількість частин, але швидко тричастинний 

цикл і певна послідовність темпів закріплюються, як найпоширеніші. 

П’ята ознака концерту — опора виключно на монохромний струнний 

оркестр в Італії і використання мішаного поліхромного струнно-духового 

оркестру в Німеччині. Попри залучення гобоя у Т. Альбіноні в 1700-х роках, 

флейти і фагота у А. Вівальді в 1720-х роках для соло, італійські композитори 

не використовували їх в оркестрі концерту майже до середини XVIII ст. 

Оркестр, як суспільно значуща інституція, ще до 1710 стала складовою 

культури не лише оперного театру, герцогського двору (Мантуя) чи родин 

аристократів (Медічі або Габсбург-Лоррен), а й публічного життя загалом — 

протягом XVIII ст. музичне мистецтво розвиватиметься від приватної до 

публічної форми побутування (детально цей процес у першій половині XVII ст. 

розглядає Т. ДеНора [223], у другій — М. Бройлес [188]). Становлення і 

поширення різних видів жанру концерту на межі XVII–XVIII ст. вплинуло на 

місце оркестру в музичній культурі і повсякденному житті: «Концерт, новий 

тип формалізованої арії та пізніше соната — усе було вмотивовано цим 

інтересом [до соціальної гармонії та індивідуального вираження як 

взаємосумісних]» [366, c. 24]. Потрібен був композитор, який би підсумував 

зміни останніх десятиліть і на цій основі проклав концерту шлях у майбутнє. 

Ним став став Антоніо Вівальді (1678–1741) на прізвисько «Рудоволосий 

Священник» [242, c. 20] — скрипаль, композитор, підприємець, вихователь 

[496, c. 68]. 

Стильові риси А. Вівальді настільки яскраві, що комп’ютерні програми 

визначають його твори з одними з найвищих покажчиків вірогідності [232, 

c. 92–93]. А. Хатчінгс визначив А. Вівальді, як «вершину у групі гір», серед 

усіх тогочасних композиторів-венеціанців (Т. Альбіноні, А. і Б. Марчелло та 

ін.) [297, c. 173]. Швидкість, з якою А. Вівальді працював, була «венеційською 

традицією», як зазначає М. Пеншерль [400, c. 28], а також умовою тогочасних 
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контрактів [434, c. 46]. Свою роль відіграла й поширена на той час практика 

запозичувати уривки зі своїх же опусів (в основі музичного матеріалу І ч. 

концерту «Весна», ор. 8 № 1 узято фрагмент з ораторії «Юдіф». До такого 

способу створення музики звертатимуться з часом Й. С. Бах і В. А. Моцарт 

[400, c. 29]). 

Основні стильові ознаки концертів А. Вівальді: інтонаційно виразні і 

досить тривалі мотиви ritornelli, матеріал яких інколи розвивався навіть в 

сольних епізодах; використання в ritornelli музичного матеріалу, який 

складається з кількох (часом до 5-6) відносно завершених мотивів; ретельно 

продумана партія соліста, що поєднує блиск і наспівність; секвенція, як один 

з основних засобів розвитку музичного матеріалу; тональні схеми, для яких 

притаманна рельєфність зіставлень з бездоганною музичною логікою. 

Першу збірку з 12 концертів L’estro armónico («Гармонічне натхнення») 

А. Вівальді видано 1712 року. У більшості випадків він поєднує в одному 

опусі твори для різних складів. Найпоширенішим є сольний концерт для 

одного чи двох (нечасто для трьох-чотирьох) солістів. Риси сoncerto grosso 

можуть виявлятись лише при виділенні кількох солістів (concertino) для 

зіставлення з рештою виконавців (grosso). І хоча такі епізоди можливі (третя 

частина другого концерту op. 3 RV 578), їх короткотривалість, відсутність 

перманентного виділення групи солістів (дві скрипки і віолончель), а також 

наявність лише одного basso continuo) надає підстави вважати ці концерти 

сольними. 

Особливості оркестрування концертів загалом і найбільш важливі 

інновації у концертах для соліста на струнному інструменті розподілено на 

дев’ять груп. Концерти за участю духових інструментів, кількох солістів, лише 

оркестру чи двох оркестрів аналізується окремо внаслідок їх значних 

відмінностей від концертів для одного соліста-струнника. 
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1. Солювання. Перший концерт RV 549 розпочинає солююча скрипка 

без супроводу (абсолютне соло)56. Попри швидке приєднання другого соліста, 

півтора такти у викладі лише одного виконавця, видаються сміливим 

рішенням. Це створює несильне, навіть невпевнене звучання, що зміцнюється 

зі вступом другого соліста і яскраво контрастує з наступним tutti. Солювати 

можуть два солісти в різних регістрах (RV 567, І, 9–1057). Показовою є відстань 

між ними, не заповнена жодним супроводом (в партії basso continuo — паузи), 

що лише підкреслює це розмежування. Тільки уява слухача «поєднує» дві 

регістрово відокремлені партії. Епізоди ж за участю basso continuo позбавлені 

зазначеного ефекту (RV 567, ІІІ, 47–49 або 6 1, І, 12–24). Акорди, утворені 

клавішним інструментом, заповнюють відстань між солістами, і сприяють 

«ковзанню» на межі поєднання й розмежування. Багато залежить від 

виконавця на клавішному інструменті, роль якого визначальна у посиленні чи 

послабленні єдності солістів. 

2. Способи виділення соліста на тлі оркестру. Ще А. Кореллі у 

Концертах оp. 6 застосував короткотривале виділення соліста завдяки 

дорученню першій скрипці складнішого матеріалу з одночасним його 

спрощенням в акомпанементі. Дж. Тореллі більш послідовне відокремлює 

соліста від оркестру завдяки віртуозності партії і тривалості сольних епізодів. 

Однак концерти Дж. Тореллі і А. Вівальді мають суттєву відмінність: останній 

починає трактувати оркестр, як більш «об’єктивний», порівняно з більш 

«суб’єктивним» розумінням соліста. Це нове трактування соліста пояснює 

значущість змін, які здійснив А. Вівальді. З метою виділення соліста 

А. Вівальді використовує такі прийоми: 

(А) Неоднакова щільність викладу у соліста і в супроводі. Солююча 

віолончель, попри неяскравий музичний матеріал, добре прослуховується 

 
56 За авторською класифікацією соло в оркестрі, абсолютним визначено гру одного виконавця без 

супроводу; солюючим тембром — соло з акомпанементом; подвійним (потрійним, четверним тощо) соло — 

виконання матеріалу на кількох однакових інструментах; гра на однорідному, тембрально неяскравому тлі — 

quasi соло [101, c. 36–37]. Подальша розробка тривала і висвітлена в статтях [98; 103; 111; 418; 419; 421 та ін.]. 
57 Тут і надалі посилання на концерти А. Вівальді: перша цифра — номер концерту, зокрема таких, 

що не мають опису, згідно з каталогом Петера Ріома, друга (римська) — частина, третя (арабська) — такт. 
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завдяки шістнадцятим без пауз в її партії, тоді як в партії оркестру триває 

виклад восьмими (RV 549, І, 6–9). 

(Б) Відсутність супроводу загалом. Соліст навіть з нетематичним 

матеріалом перебуває в центрі уваги слухача (RV 549, І, 10).  

(В) Паузи в оркестровому акомпанементі. Щоб виділити солюючу 

віолончель А. Вівальді проставляє паузи в партії оркестру (акорди восьмими), 

розріджуючи цим фактуру і рельєфно виділяючи соліста (RV 549, І, 51–54). 

(Г) Педаль в оркестрі. Довгий звук у низьких струнних інструментів 

сприяє виокремленню партії соліста (RV 549, І, 19–23). А. Вівальді часто пише 

tasto solo — відмова від акордів у партії клавесина чи оргàна (RV 549, І, 72; 

RV 522, І, 42–47). Прозорості додає формування concertino (RV 578, ІІІ, 19–22) 

з утворенням кількаоктавної «прірви» між скрипкою і віолончеллю. У деяких 

пізніх концертах (наприклад, RV 297 «Зима», ІІ) А. Вівальді використовує 

виклад, майже ідентичний партитурам віденських класиків (за винятком basso 

continuo): у соліста — мелодичний матеріал, у перших і других скрипок — 

супровід, у віолончелі і оргàна (клавесина) — бас. Однак найбільше наближає 

цей епізод до партитур другої половини XVIII ст. педаль в альтів (ІІ ч., тт. 1–

2). У цій частини в партії альтів неодноразово використано довгі заліговані 

ноти, які конкурують з утриманим басом і наочно виявляють потенціал для 

трансформації оркестрової педалі: у третій чверті XVIII ст. вона стане 

замінником basso continuo, і практична потреба в ньому відпаде. Педаль 

сприятиме об’єднанню різних інструментів і впливатиме на заповнення 

середніх голосів гармонією завдяки другим скрипкам, альтам та валторнам. 

(Г) Репетиції. На тлі акордів, які висвітлюють блискучу сольну партію з 

багаторазовими повтореннями шістнадцятими, відбуваються зміни гармонії 

(RV 310, ІІІ, 56–72; RV 318, І, 42–48). RV 230, ІІІ, 14–22; 28–42; 58–68). В 

останньому прикладі в соліста прискорюється ритмічна пульсація 

(з’являються тридцять другі) і з’являються неширокі стрибки. Це надає 
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викладу схвильованості, а карколомні зміни тональностей у безперервних 

хроматичних секвенціях створюють відчуття безупинного руху58.  

3. Введення нового музичного матеріалу. Поява іншого матеріалу 

підкреслюється трансформацією оркестрування різними способами: tutti 

соліста й оркестру(RV 549, І, 43); абсолютним соло (RV 549, І, 10); унісонною 

фактурою (RV 549, ІІ, 1–7); незвичним оркеструванням, зокрема дорученням 

матеріалу низьким струнним інструментам без підтримки у верхніх голосах 

(RV 567, І, 53–55). Це надає викладу стриманості і зосередженості. Для 

експонування нової теми композитор може використати мішану фактуру: 

мелодію викладено у партіях двох скрипок soli (друга імітує першу квінтою 

нижче з відставанням на дві долі), а в оркестровому супроводі — остинатна 

ритмічна фігура, що прозвучала вже багато разів з початку частини, а тому 

сприймається як щось звичне, що не привертає уваги і становить тло (RV 522, 

ІІ, 13–17 та 25–29).  

4. Дублювання. А) У бароковому оркестрі найпоширенішим є точне 

дублювання — поєднання кількох різних інструментів в унісон чи в октаву, 

що часто відображалось навіть у записі на одному рядку партій струнного і 

дерев’яного духового інструментів. Схильність до таких ущільнень в оркестрі 

можна вважати одним із проявів грандіозності, притаманної музиці Бароко, 

про що пише В. Дон [231, c. 74]. І хоча в тексті йдеться про бароковий оргàн, 

відбиття зазначеної величі в оркестрі видається природним. Основна мета 

точного дублювання — ущільнення темброво мішаного викладу. Не 

відмовляючись від цієї функції, А. Вівальді використовує дублювання, щоб 

наголосити на конкретному тембрі. У RV 549, І, 33–35 перша і третя скрипки 

грають мелодію в унісон на межі другої і третьої октав. Вона відмінно 

прослуховується, попри досить розвинений супровід і перегукування в більш 

низькому регістрі, саме завдяки точному дублюванню. Дублювання також 

може урівноважувати дві неоднакові за регістром і ритмічним малюнком 

мелодії (RV 567, І, 40–43). 

 
58 Більше прийомів виділення соліста див у примітці 15 у додатку Г. 
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Б) Фоно-орнаментальне дублювання передбачає поєднання різних форм 

викладу однакового музичного матеріалу і тісно пов’язане зі становленням 

гомофонної фактури. Оркестровка концертів А. Вівальді стає одним із 

ключових моментів її зміцнення завдяки посиленню функціонального 

розмежування ліній. Так, щоб уникнути надто щільного звучання композитор 

насичує супровід паузами і ніби «розриває» акомпануючі голоси на короткі 

мотиви, відтіняючи безупинні фігурації в партії соліста (RV 580, І, 21–23). 

Фоно-орнаментальне дублювання може бути основним виражальним 

прийомом цілої частини (RV 580, ІІІ): акорди в партії перших скрипок 

дублюються фігураціями у трьох інших. Використання акордів є ключовим 

елементом, що руйнує статичність викладу 59 . Фоно-орнаментальне 

дублювання виникає і за умови поєднання неоднакової манери виконання 

соліста й оркестру. Наприклад, соліст виконує трель на кожній ноті, а 

оркестрові струнні — ні (RV 297 «Зима», І, від т. 4). Якщо трелі будуть 

виконувати музиканти звук буде дуже нечітким, а дублювання дає можливість 

поєднати чіткість і розмитість звучання b260. 

5. Перегукування. В оркестрі А. Вівальді перегукування стають 

поширеним прийомом для утворення регістрового, динамічного, фактурного і 

тембрового контрасту. RV 578, І, 17–22 — зразок яскравого зіставлення 

мелодій у другій октаві у викладі груп скрипок і в малій октаві в низьких 

струнних інструментів. Такий самий ефект створює перегукування між 

солюючою скрипкою і віолончеллю, яка точно унісонно дублює клавесин. 

Контраст поглиблюють різні регістри, інакша манера отримання звуку і 

неоднакова щільність верхнього і нижнього голосів (RV 316a, І, 41–44). 

Перегукування може застосовуватись і з метою більш зручного перерозподілу 

матеріалу між двома групами виконавців, а також для регістрових зіставлень 

 
59 Навіть за умови трактування акорду в партії соліста, як вказівки імпровізувати по заданим нотах 

(така розшифоровка акордів зустрічається в певних виданнях, наприклад, Le Opere di Antonio Vivaldi, Milano: 

G. Ricordi & C., 1965. Ed. Angelo Ephrikian), власне факт використання акорду демонструє напрямок мислення 

композитора, який акцентує увагу на зіставленні вертикальної (для мелодії) і горизонтальної (для супроводу) 

структур. 
60 Див. більш коментар стосовно фоно-орнаментальних дублювань у примітці 16 у додатку Г. 
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у викладі одного інструмента (RV 279, ІІІ, 139–145; RV 196, ІІІ, 105–111). 

Особливо яскравим є протиставлення духового і струнного інструментів 

(RV 465, І, 26–27). Мелодичний хід с2 — d2 доручено гобою і альтам в терцію, 

а відповідають їм перші і другі скрипки. У перших скрипок звучить «чужий» 

f2 —f2, а другі грають «гобойну» інтонацію с2 — d2, підсвітивши їх струнним 

тембром і утворивши дивовижне «подвійне перегукування» (перегукування не 

лише між двома парами інтервалів, викладених в партіях різних інструментів, 

а й між двома нотами (с2 — d2), які тембрально вишукано і технічно ювелірно 

переорекстровано: за першим разом вони становлять верхні звуки інтервалу, а 

за другим — нижні). 

6. Утворення контрасту. Принципова відмінність між кореллівською і 

вівальдівською концепціями концерту полягає в тому, що у другій контраст 

між солістом (чи солістами) і оркестром утворюється не лише внаслідок 

фактурних чи тембрових відмінностей і не тільки завдяки значно 

структурованішому і більшому оркестру, у якому з’явилось чимало тембрових 

ефектів для увиразнення викладу, а й опорі на неоднаковий музичний матеріал 

у двох партіях. Відмінність підкреслюється різним оркеструванням і 

зумовлене бажанням наголосити на відмінному статусі кожної сторони. 

(А) Наприклад, два солісти з м’яким супроводом виконують фразу 

шістнадцятими, експонуючи ламентні інтонації. Солістам опонує унісонна 

фактура tutti (RV 549, ІІ, 8–14). Десятки прикладів унісонів в оркестрі як 

звукозображального прийому будуть використані в майбутньому: починаючи 

від однієї ноти в увертюрі «Егмонт» Л. Бетховена, послідовності унісонів в 

Концерті для оркестру «Карпатський» М. Скорика і до п’ятиоктавних унісонів 

у Шостій симфонії Д. Шостаковича. На початку XVIII ст. такий виклад в 

оркестрі заради художнього ефекту був рідкісним. Октавні ходи і пунктирний 

ритм оркестрового унісону в цьому ж концерті А. Вівальді (RV 549, ІІ) 

викликають моторошне відчуття непереборної сили, якій протидіють два 

тендітних виконавці. Атмосфера подібна до другої частини Четвертого 

фортепіанного концерту Л. Бетховена, яку Дж. Керман визначає, як 
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«парадигму естетики концерту» [318, c. 42], вбачаючи втілення міфу про 

Орфея і зіткнення людського й надлюдського начал. (О. Джандер, згадавши 

Ф. Товея, який першим зв’язав Andante con moto з міфом про Орфея Ф. Ліста, 

вважає, однак, що Л. Бетховен не мав такого наміру [302, c. 195] (дискусію 

щодо програмності концерту загалом див. [303, c. 31–32]). Схожість 

атмосфери концертів А. Вівальді та Л. Бетховена вияскравлює використання 

не тільки унісонної фактури супроводу в струнному оркестрі, а й пунктирного 

ритму з паузами за рівних тривалостей у партії соліста. 

(Б) Контраст між солістом і оркестром можливий завдяки різній фактурі: 

акордовій у всього оркестру і мелодії у скрипки. Якщо зазначене зіставлення 

двох варіантів викладу становить основу цілої частини, то його можна вважати 

композиційною стратегією (RV 310, ІІ). Перманентна опозиція двох фактур, 

щільності викладу і відмінність між сольним і груповим звучанням становить 

квінтесенцію композиторського задуму завдяки регулярності цих зіставлень.  

(В) Контраст між камерним ансамблем (concertino) і оркестром як 

ремінісценція concerto grosso; ефект посилює повторення музичного 

матеріалу. Фактурний контраст динамізує виклад: три солісти мають інший 

характер звуку, ніж 10 чи 15 виконавців (RV 567, V; RV 580, І). Зміна 

щільності готує основу для появи в майбутньому оркестрового crescendo, 

передбачаючи його грандіозні розгортання. Потактові зіставлення створюють 

разючий ефект світло — тінь, гідний композитора-романтика (RV 567, V, 17–

24 і далі; RV 522, І, 39–42). Короткотривале оркестрове crescendo інтенсифікує 

звучання (RV 522, ІІІ, 25–29), створює ефект насування якоїсь сили: дві партії, 

далі чотири, далі шість. 

7. Виклад усієї частини ансамблем (RV 565, І). Після першої частини, 

написаної для струнного ансамблю, друга (тривалістю три такти) — для tutti і 

лише третя для оркестру й солістів. Такі відмінності складу виконавців 

змінюють функції частин і перетворюють формально п’ятичастинний концерт 

на тричастинний. Перша частина виконує в циклі функцію вступу, друга — 

зв’язки. а третя становить самостійне й самодостатнє Allegro, потім Largo e 
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Spiccato і Allegro. Такий самий за складом ансамбль і в інших концертах 

(RV 324, ІІ). «Старовинність» посилюється опорою на фугато і частим 

використанням органного пункту. 

Починаючи від концертів La stravaganza оp. 4, з’являється окремий 

рядок для violino principale (violino concertante в ор. 9). Це новий етап 

становлення запису партитури і розуміння сольного концерту. Запис партії 

соліста на окремому рядку — це визнання його іншого статусу. Він має більш 

розвинену партію (RV 279, І, 41–55) у високому регістру (RV 316a, ІІІ, 231–

235) і ускладнену стрибками у швидкому темпі шістнадцятими (RV 279, І, 64–

75). Соліст усе ще часто грає в унісон з першими скрипками і не має пауз. У 

цьому — відмінність від класицистичного чи романтичного концертів, в яких 

в партії соліста є перерви у звучанні. Концерти А. Вівальді для духового 

інструмента містять паузи в звучанні його партії, наближаючи ці твори за 

характером використаних прийомів до музики другої половини XVIII ст.  

8. Солювання в оркестрі (внутрішнє оркестрове соло). Згідно із 

запропонованою автором класифікацією соло [105, c. 37], розрізняється 

позаоркестрове і внутрішнє оркестрове соло. Перше означає, що солює 

виконавець, який не перебуває у складі оркестру (в інструментальному 

концерті), друге — це солювання одного чи кількох виконавців у складі 

оркестру. У бароковому оркестрі внутрішнє оркестрове соло майже відсутнє, 

крім випадків obbligati61. На початку XVIII ст. поволі починає формуватись 

інший підхід до солювання, виявляючи відмінності між obbligato і solo в 

оркестрі. По-перше, obbligato — це незмінний інструмент впродовж твору чи 

його частини, тоді як солюючий інструмент може замінюватись на інший. По-

друге, obbligato вказується на титульній сторінці, як потреба у вправному 

виконавцеві особливо складної партії. Короткі внутрішні оркестрові soli 

виконуються наявним музикантом і не потребують запрошення віртуоза. 

 
61  Походить це слово з тих часів, коли композитори виписували у партитурі лише мелодію і 

обов’язковий солюючий інструмент, а середні голоси майже завжди записували копіювальники партитур. 

Однак «обов’язкову партію» вони не мали права змінювати, прикрашати мелізматикою [203, c. 120–121]. 

Найчастіше для obbligato використовували скрипку, віолу, флейту, гобой, віолончель. 
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Саме так вчиняє А. Вівальді: крім зазначеного на титульній сторінці 

соліста (violinо principale — це позаоркестровий соліст), може долучатися 

внутрішній оркестровий соліст — один із виконавців партії перших скрипок 

(RV 316a, І, 111–121). Упродовж одинадцяти тактів оркестр акомпанує 

позаоркестровому та оркестровому солістам62. Кожен з них має відмінну за 

ритмічним малюнком партію, проте обидва виділяються на тлі оркестру. У 

цьому ж Концерті (RV 316a, І, 131–142) композитор використовує зіставлення 

ансамблю (violinо principale і струнне тріо зі складу оркестру) і всього 

колективу. В ор. 4 ансамбль становить новий етап у розвитку попереднього 

епізоду для двох солістів: поєднання солістів у складі оркестру з 

позаоркестровим солістом означає переоркестрування, мета якого — змінити 

характер викладу. Скрипкове тріо (violinо principale і два внутрішніх 

оркестрових солісти) може використовуватись не лише для розрідження 

фактури чи утворення діалогів, а із звукозображальною метою (RV 269 

«Весна», І, 13–27): партія кожного соліста спирається на неоднакові прийоми 

гри, тривалості, напрямок руху, відтворюючи щебет різних птахів63. 

Епізоди солювання в оркестрі в концертах А. Вівальді, по-перше, ще 

короткотривалі, по-друге, нечасті. Тому не слід вважати, що розпочались 

революційні зміни щодо солювання в оркестрі. Однак оркестровий виклад у 

концертах італійця вказує магістральні шляхи подальшої еволюції 

концертного оркестру і в цьому полягає історична цінність інновацій. 

9. Інструментальний склад оркестру. Щодо складу інструментів в 

оркестрі, то А. Вівальді запровадив одну важливу зміну: використав 

контрабаси. У партитурах XVII ст. найнижчу басову партію (basso continuo) 

дублювала віолончель або загадковий violone, щодо якого дотепер немає 

одностайної думки. Більшість схильна сприймати таке позначення як басової 

віоли, зокрема Н. Карелл пише про неї, як шестиструнну віолу-гамба з 

найнижчою струною D1 [202, c. 39]. Інші допускають, що так позначали й 

 
62  Виникає паралель з Концертом для скрипки з оркестром І. Стравінського, який неодноразово 

залучає виділеного соліста-скрипаля до діалогів із скрипалем у складі оркестру. 
63 Див. інші варіанти внутрішнього оркестрового соло у А. Вівальді в примітці 17 у додатку Г. 
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контрабас [400, c. 81]. Треті наполягають, що це був інструмент, розміром між 

контрабасом і віолончеллю і який, певною мірою, поєднував якості обох цих 

інструментів [445, c. 363]. До кінця XVII ст. контрабас у партитурах 

інструментальних творів не використовували. В оперних творах ситуація 

майже така сама, проте Г. Благодатов зазначає, що вказівки про використання 

контрабасів у партитурах Ж. Б. Люллі траплялися [16, c. 30]. А. Карс 

посилається на Ф. Варнеке, який стверджує, що перші контрабаси в оперний 

оркестр впроваджено в Неаполі 1700 року [54, c. 39]. Концерти ор. 9 

А. Вівальді — це, ймовірно, перший приклад використання контрабасів в 

інструментальному музичному жанрі. Акцентні дублювання, доручені 

контрабасам щодо віолончелі (RV 530, І, тт. 2, 3, 9; RV 425, І, тт. 3–4), подібні 

до зразків контрабасових партій ХІХ ст.  

Концерти для кількох солістів, мають певні особливості в оркеструванні, 

порівняно з творами для одного соліста. А. Вівальді був не першим 

композитором, який використав більше одного соліста в інструментальному 

концерті (ор. 8 Дж. Тореллі чи один з Концертів ор. 7 Дж. Валентіні для 

чотирьох солістів). Утім, ці твори більш схожі на експерименти, порівняно з 

розмаїттям складів у А. Вівальді. У них поєднуються ознаки grosso і solo 

концерту, порівняно з А. Кореллі чи Ґ. Муффатом: 

— змінюється глибина контрасту між двома складовими, тому що 

солісти (не concertino) у А. Вівальді часто виконують інший, ніж оркестр 

музичний матеріал (RV 530, І. Для порівняння, зокрема: тт. 1–11 — tutti і 

тт. 12–26 — дві солюючих скрипки на тлі basso continuo); 

— посилюється віртуозне начало, тож міра відмінності між солістами і 

оркестром зростає, порівняно з concerti grossi через технічну й емоційну 

різницю й унаслідок послідовності, з якою А. Вівальді її втілює (RV 781 ); 

— виразність оркестрування вочевидь зменшується, щоб не відволікати 

уваги від взаємодії між кількома солістами (RV 580). 

Концерти для духових інструментів мають певні особливості. По-перше, 

посилюється вагомість переоркестрування. А. Вівальді повторює перший 



200 

 

епізод (діалог двох гобоїв і струнних інструментів, RV 781, І, 10–26). Утім, 

якщо перший проаналізований епізод ґрунтується на розмежуванні духових і 

струнних тембрів, то при його переоркеструванні (RV 781, І, 54–57) гобої ніби 

інтегруються у склад оркестру. Це приклад того, як повторення однакового чи 

подібного матеріалу зі зміненою оркестровкою його трансформує. Схожий 

приклад і в концерті RV 465: виклад матеріалу гобоєм у супроводі струнних 

інструментів (ІІІ, 1–8) і лише оркестром (ІІІ, 9–10) становить яскравий 

контраст. 

По-друге, вивищуються рідкісні для соло у 1720-х роках інструменти. 

Наприклад, у Concerto funebre (RV 579) примітним стає використання 

англійського ріжка, поєднання в секстеті струнно-смичкових і духових 

інструментів, збалансованість групи солістів за силою і почерговість 

солювання окремих інструментів для вияву найхарактерніших ознак кожного. 

Англійський ріжок і гобой (в оркестрі пауза) створюють сумний музичний 

образ, що міг надихнути Я. Сібеліуса («Туонельський лебідь»). Привертає 

увагу позначення sordino на початку твору. Сурдини були у складі оперного 

оркестру: опера «Тріумф кохання» Ж. Б. Люллі чи «Медея» М. А. Шарпант’є. 

Однак в інструментальних творах до А. Вівальді сурдина ще не мала такого 

поширення. 

Цілком нового значення набула флейта, спонукаючи композиторів до 

перегляду її ролі в оркестрі, вкотре пов’язуючи еволюцію концерту і оркестру. 

До 1720-х років флейту використовували тільки в оперному оркестрі: її 

семантика тісно пов’язана з пасторальною сферою. А. Вівальді відтворив спів 

птахів і переніс слухача за місто (RV 428, «Щиглик» — єдиний програмний 

флейтовий концерт). Водночас, композитор трактує флейту як кантиленний 

інструмент. Флейтові концерти А. Вівальді — важливий етап в історії 

розвитку й застосування цього інструмента. М. Роудер наголошує, що шість 

флейтових концертів ор. 10 — це, «мабуть, перші опубліковані концерти для 

цього інструмента» [434, c. 46]. 
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Ще одним відкриттям А. Вівальді став фагот. У першій чверті XVIII ст. 

його дуже рідко використовували для солювання. Традиційне дублювання 

basso continuo в операх поєднується з рідкісними випадками залучення фагота 

для солювання: нетривалі obbligatі для фагота, solo в поєднанні зі співом в 

операх А. Стеффані на межі XVII–XVIII ст., кантата «Mein Gott, wie lang» 

Й. С. Баха (1716), ораторія «Саул» Ґ. Ф. Генделя (1736) — це чи не всі 

приклади солювання фагота в першій половині XVIII ст. Кілька десятків 

концертів А. Вівальді для цього інструмента з технічно складними пасажами, 

стрибками на великі інтервали, наспівними ліричними мелодіями стають 

справжнім проривом в його розвитку. 

У концертах А. Вівальді використовує і досить рідкісні струнні 

інструменти, на кшталт віоли д’амур, лютні і теорби 64 . Крім сольних, 

композитор написав чимало concerti ripieni. Одним з найпопулярніших є 

Концерт RV 158, оркестрування якого найбільш близьке до норм другої 

половини XVIII ст. П’ять партій струнних інструментів відзначаються цілком 

класицистичним функціональним розподілом голосів: перші і другі скрипки 

ведуть мелодію, альтам найчастіше доручається гармонічне заповнення, 

зокрема педаль, віолончелі і контрабаси точно дублюють basso continuo. У 

деяких концертах на короткий час можливе виокремлення віолончелі solo від 

basso continuo. Музична форма цього концерту також близька до 

ранньокласичної. Перший розділ містить tutti з багатьма темами (18 тактів з 

модуляцією в тональність домінанти), далі розвиваючий розділ (21 такт) з 

модуляцією в до дієз мінор, десятитактовий перехід, у якому перший 

тематичний матеріал проводиться в кількох мінорних тональностях, 

завершуючись головним ля мажором. Далі є повторення першого tutti, але без 

модуляції в мі мажор. Ця тричастинність, посилена наявністю модуляції в 

домінанту в першому розділі та її відсутністю у другому, торує шлях 

класицистичній сонаті другої половини XVIII ст. 

 
64 Див. аналіз особливостей оркестрування концертів для цих інструментів в примітці 18 у додатку Г. 
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У творчому доробку А. Вівальді є й кілька концертів для двох оркестрів, 

зокрема оригінальний за складом виконавців концерт для солюючої скрипки з 

двома оркестрами (RV 582) — загалом композитор написав чотири концерти 

для двох оркестрів. Два оркестри мають однаковий склад струнних 

інструментів і два basso continuo. Виклад партії соліста дуже відрізняється від 

оркестрових партій значною кількістю шістнадцятих, стрибками, складним 

ритмічним малюнком (наприклад, восьма з крапкою і дві тридцять других). 

Солісту контрастують не один, а два оркестри, які в tutti (на початку) грають в 

унісон. В епізодах скрипалю solo зазвичай акомпанує лише basso continuo 

одного оркестру. Завдяки однаковому інструментальному складу стереоефект 

можливий тільки за умови певного розміщення двох оркестрів.  

Трактування соліста у А. Вівальді суттєво відрізняється від більш ранніх 

концертів. Специфічний виклад у партії соліста сприяє не лише контрасту з 

оркестром чи яснішій артикуляції мелодії, а й наголошує на експресивному 

началі, втілення суб’єктивні, а не об’єктивізовані почуття. Тому сольний 

концерт в інтерпретації А. Вівальді ближчий до sonata da camera, який завжди 

був властивий індивідуалізованіший, ніж sonata da chіesa, «погляд на світ», 

адже перша завжди мала більш довільну структуру, мінливу жанрову основу і 

змінну фактуру. Оркестровими засобами вираження А. Вівальді вміє 

«підсвітити» соліста подібно до променю прожектора в театрі. Такий підхід 

виявляється не лише в ефектних швидких частинах, у яких його партія може 

приголомшувати складністю, а й в Adagio, шо втілюють ліричне начало в 

персоніфікованій манері. 

Важливим стає поширення гомофонної фактури і урізноманітнення 

функцій певних інструментів. Істотно зміцнюється зв’язок між вибором 

солюючого інструмента і фактурою викладу в оркестрі. Концерти для низьких 

інструментів на кшталт віолончелі чи фагота могли потребувати прозорішого 

акомпанементу, ніж твори для скрипки, флейти чи гобоя. Примітно, що на 

виклад впливала й арія в опері: низький голос, на відміну від високого, 
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традиційно передбачав інший за силою акомпанемент. А. Вівальді сприяє 

закріпленню цієї практики в інструментальних оркестрових жанрах. 

Оркестровка А. Вівальді протягом життя композитора безперервно 

змінювалась, еволюціонуючи паралельно з розвитком інструментального 

концерту і оркестру. Він популяризує будову струнного оркестру, цілком 

пристає на виклад струнної групи з однією партією середніх голосів ще у 

концертах L’Estro Armonico ор. 3. Так, жанр концерту стає рушійним 

чинником остаточного закріплення сучаснішої структури струнної групи в 

оркестрі, що віддзеркалюється на вівальівській моделі концерту. А. Вівальді 

одним із перших композиторів (конкуренцію йому може скласти хіба що 

А. Скарлатті) кілька разів розмежував віолончелі і контрабаси, доручивши 

останнім «полегшений» варіант партії перших. 

Становлення нової музичної форми концерту опосередковано впливає 

не лише на появу нових технік викладу партій чи трансформацію ролі окремих 

інструментів в його складі, а й на закріплення певних прийомів в оркестрі. Так, 

бажання підкреслити відмінність музичного матеріалу у викладі першого tutti 

і соліста (використання різного матеріалу при вступі соліста) могло 

потребувати унісонної фактури в оркестрі як спеціального художнього ефекту. 

У багатьох повільних частинах А. Вівальді використовує унісон кількох 

струнних інструментів, але з іншою метою: він підкреслює простоту викладу, 

щоб не заважати натхненному співу соліста. Тож унісон набуває в оркестрі 

А. Вівальді нового прочитання. 

Прогресивним є і використання лише віолончелі (інколи — віолончелей 

і контрабасів) для супроводу соліста. І хоча до цього прийому вдавалися й 

раніше (Ж. Б. Люллі у пролозі до опери «Прозерпіна», 1680), до А. Вівальді 

він був рідкісним. Зміни у ставленні до нього свідчить про намагання досягти 

максимальної рельєфності для скрипкової чи гобойної «арії» на тлі ледь 

чутного акомпанементу. З цією ж метою поширюються позначення tasto solo. 

Композитор використовує в оркестрі і такі рідкісні для першої чверті XVIII ст. 
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темброві ефекти, як pizzicato (RV 300; RV 207), тремоло (RV 297 «Зима», І), а 

в партії скрипки solo — скордатуру (RV 583), що увиразнюють виклад. 

Концерти А. Вівальді вкотре підтверджують взаємовплив процесів 

розвитку жанру інструментального концерту й оркестру. Маючи у своєму 

розпорядженні капелу в П’єта, вправних виконавців-оркестрантів і солістів, а 

згодом найбільші оркестри того часу, зокрема у кардинала П. Оттобоні в Римі 

та Саксонської Гофкапели у Дрездені 65 , композитор вочевидь розумів 

оркестрування як особливий творчий акт. Цим і зумовлений пошук нових 

інструментів для соло в концерті та їх популяризація. Поєднання духових 

інструментів в інструментальних жанрах трапляється на початку XVIII ст. 

(Sinfonia a quattro Дж. Тореллі), але воно здебільшого спорадичне. Натомість 

А. Вівальді наполегливо вигадує нові комбінації інструментів у своїх 

концертах, змінюючи інколи навіть сферу їх використання (перевтілення 

флейти й фагота), експериментуючи з рідкісними струнно-щипковими та 

духовими інструментами (сальмо, шалюмо). Вивищення духових інструментів 

загалом, увиразнення викладу в партіях для них, їх популяризація серед 

віртуозів-професіоналів і аматорів (різна складність концертів сприяє їх 

виконанню музикантами різного професійного рівня) — усе суттєво вплинуло 

на трансформацію духових партій в оркестрових творах першої половини 

XVIII ст., а також сприяло зміцненню оркестру, використанню в 

інструментальних жанрах дедалі більш широкого кола інструментів. Без 

оркестру А. Вівальді ми не почули б Мангаймського оркестру, а поява 

класицистичного оркестру і становлення нової оркестровки відбулися б 

пізніше. 

А. Вівальді вважає оркестровку одним із ключових засобів музичної 

виразності в концертах загалом і способом відтворити в тембрах художній 

задум окремого концерту. Оркестровка на початку XVIII ст. здійснювала лише 

обережні кроки, щоб постати у свідомості композиторів тим, чим вона буде за 

 
65  Наприкінці 1730-х років А. Вівальді мав у своєму розпорядженні оркестр, який звичайно 

нараховував сім перших, п’ять других скрипок, три альти, дві віолончелі і два контрабаси, труби, фаготи, 

ймовірно, гобоїста та литавриста [400, c. 84–85]. 
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кілька десятиліть. Відкриття композитора у сфері оркестрового викладу є 

практично в кожному концерті, тож його наполегливість над удосконаленням, 

оновленням, прочитанням і фактурним оформлення музичного матеріалу в 

оркестрі (дублювання, перегукування, педаль тощо) ясно накреслюють шляхи 

подальшої еволюції і концерту, і оркестру. 

3.7 «Поствівальдійці» та зміни викладу в концертах 

Глибокий вплив на розвиток оркестру мали, крім А. Вівальді, інші 

композитори, які зверталися до жанру концерту в Італії, Нідерландах, 

Німеччині, Франції, Великій Британії. Дві величні постаті пізнього Бароко — 

Й. С. Бах і Ґ. Ф. Гендель — потребують окремої уваги кожен. Тож спочатку 

розглянемо творчість композиторів, які писали концерти у 1720–1740-х (Б. і 

А. Марчелло, Дж. Лауренті, А. Монтанарі, Дж. Валентіні, П. Локателлі і 

Дж. Тартіні в Італії, Й. Кванц, Й. Хайнекен, К. Граупнер і Й. Пізендель в 

Німеччині, Ж. Обер і Ж. Буаморт’є і Ж. М. Леклер у Франції).  

Термін «поствівальдійці», запропонований А. Телботом щодо генерації 

композиторів 1720-х років [487, c. 52], досить влучний, хоча хронологічні 

межі не надто точні, адже дехто з цих композиторів були сучасниками 

А. Вівальді. Головні стильові ознаки творчості поствівальдійців: домінування 

соліста, а не групи concertino, подальше розширення скрипкового діапазону з 

опануванням третьої октави, тричастинна будова концерту, певне темпове 

співвідношення частин, старовинна концертна форма в першій частині. 

А. Вівальді був уважним до новацій своїх молодших сучасників. Очевидним є 

вплив П. Локателлі на виклад сольної партії в концертах А. Вівальді: більш 

активне використання подвійних нот у концертах 1730-х років є 

опосередкованою відповіддю на концерти П. Локателлі і каденції в його 

12 концертах (1733). Перегукування між violino principale і трьома 

оркестровими «скрипками-відлуннями» у концерті RV 552 А. Вівальді — це 

типовий прийом оркестрування в концертах Дж. Тартіні.  
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Популяризації творів італійських композиторів сприяли гастролі 

віртуозів країнами Європи, а також аристократичних виконавців, виконавська 

майстерність яких була дуже різною. Німецькі музиканти, наприклад, 

Й. Хайнікен, який очолював придворну капелу в Дрездені, відвідував Італію і 

зокрема Венецію [535, c. 53], очевидно, щоб ознайомитись з новітніми 

композиціями і мистецтвом виконавців. Скрипаль-віртуоз Й. Пізендель 

навчався у Дж. Тореллі, коли перебував у Німеччині, а згодом брав уроки у 

А. Вівальді. Ґ. Муффат подорожував країнами Європи, відвідавши майже 

десять країн за своє тривале життя. Культурні зв’язки між Півднем і Північчю 

ставали дедалі міцнішими, поволі готуючи зміщення центру музичного життя. 

Рим, Болонья і Венеція набули репутації потужних музичних центрів, хоч і в 

інших північноіталійських містах (Падуї, Турині) формувались нові музичні 

школи. 

Італійських композиторів, сучасників А. Вівальді, можна умовно 

розподілити на дві групи. «Консервативні» продовжували розвивати форми 

concerto da chiesa, спираючись переважно на поліфонічну фактуру, за стилем 

вони близькі до А. Кореллі — це Дж. Альбікастро, Т. Альбіноні, Ф. Бонпорті, 

Дж. Ґрегорі, Ф. Джеміньяні. Їхні твори було розглянуто у дослідженні раніше, 

ніж концерти А. Вівальді, щоб наголосити на значущості здійснених цим 

композитором змін. Друга група — «прогресивні». Вони близькі до 

А. Вівальді, спирались переважно на гомофонний виклад і тяжіли до яскравого 

викладу в оркестрі — це Е. Далл’Абако, Б. і А. Марчелло, Дж. Лауренті, 

А. Монтанарі, Дж. Валентіні в Італії, наступне після Ґ. Муффата покоління 

німецьких композиторів і Ж. М. Леклер у Франції. 

У Болоньї найвідомішим композитором, який створював концерти 

впродовж першої половини XVIII cт., був Джіроламо Ніколо Лауренті 

(1678–1751), скрипаль, який багато років працював в капелі базиліки Сан 

Петроніо. Йому належать десять концертів (кінець 1720-х років), зокрема VI 

Concerti a Tre Violini, Alto, Viola, Violoncello e Basso Continuo Opera Prima. За 

структурою (три частини швидко — повільно — швидко), формою першої 
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частини (старовинна концертна), фактурою (гомофонно-гармонічна), 

переліком інструментів (Violino principale, дві групи скрипок, альти, 

віолончелі і basso continuo) та викладом у партитурі (в tutti скрипка грає з 

оркестром, в епізодах солює з прозорим супроводом) вони близькі до сольних 

концертів А. Вівальді. Партія солюючої скрипки у Дж. Лауренті 

характеризується високими технічним вимогам. Вона містить подвійні ноти, 

часом перетворюючи виклад (перша частина четвертого концерту, тт. 37–40) 

на справжню каденцію. Легкий супровід в оркестрі (другі скрипки і basso 

continuo) то з’являється, то зникає в моменти, коли в партії соліста застосовано 

двоголосся. Важливу роль відіграють і акорди, зокрема в першій і третій 

частинах першого концерту. У фіналі тризвучні акорди звучать особливо 

ефектно у протиставленні мелодичному (горизонтальному) руху. Тривалий 

епізод оркестровано дуже виразно завдяки перегукуванням і постійному 

варіюванню щільності. 

Оркестровка Дж. Лауренті достатньо традиційна для свого часу. Після 

спільного tutti вступає соліст і акомпанемент стає прозорим (лише скрипки або 

тільки basso continuo). Заради просторового ефекту, аналогічного концертам 

А. Вівальді, композитор може ставити в партії basso continuo помітку solo 

(перший епізод в першій частині Концерту фа мажор, без опусу) і отримати 

відокремлені кількома октавами скрипку й віолончель soli.  

Зміни у сфері музичної форми більш виразні: по-перше, в деяких 

концертах Дж. Лауренті модулює наприкінці першого tutti в тональність 

домінанти (перші частини другого та третього концертів); по-друге, перше tutti 

може містити дві контрастні теми (третя частина третього концерту). Перша з 

них більш енергійна і спирається на шістнадцяті, в партії соліста виклад 

терціями. Друга тема (від т. 9) — більш наспівна з опорою на восьмі. Така сама 

будова першого tutti й у фіналі шостого концерту, що нагадує сонатне allegro 

не лише за формальними ознаками (тональний план і наявність двох різних 

тем), а й концептуально: контраст на початку твору виступає драматургічним 

чинником та рушійної силою для динамізації викладу. Дж. Лауренті здійснив 
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ще один крок у майбутнє, поєднавши наприкінці фіналу шостого концерту 

обидві теми у репризі в стилі віденських класиків.  

Бенедетто Марчелло (1686–1739) — представник венеціанської школи, 

як Т. Альбіноні й А. Вівальді. Його перу належать 12 Concerti a cinque op. 1, 5 

Concerti per violino, archi e basso continuo, Concerto per 2 violini, archi e 

clavicembalo, Concerto per flauto, archi e cembalo. Перший цикл написано для 

двох скрипок (очевидно, для двох груп скрипок), альта, віолончелі й оргàна 

або клавесина. До кінця є незрозумілим, чи перший цикл (відповідно до назви) 

припускає використання оргàна, а насправді допускається і клавесин, чи у 

друкованій версії гравер просто уникає повторення назв двох інструментів. 

Повільний вступ на початку творів, широке використання фугато в Allegri і 

майже відсутні танцювальні ознаки зближують їх з церковними концертами. 

Водночас, їх виразність, часом навіть палкість (наприклад, початок Концерту 

ре мажор a cinque з енергійними стрибками на широкі інтервали в партії 

скрипок шістнадцятими в темпі Allegro) позбавляє слухачів відчуття 

«застарілості» й нагадує деякі концерти А. Вівальді. 

Алессандро Марчелло (1669 (1673?)–1747), брат Бенедетто, написав 

концерти для різних інструментів. З них до нашого часу збереглись лише шість, 

однак дата їх створення не відома. Похмурий характер концертів (чотири з 

шести в мінорних тональностях, що незвично для того часу) у поєднанні з 

натхненним звучанням соліста в повільних частинах надає їм навіть відтінку 

романтичності: це твори для поціновувачів. Важливою деталлю є чіткі 

авторські позначення forte й piano. Усі концерти мають три частини, проте 

незвичним є частий відхід від традиційної схеми (швидко — повільно — 

швидко) і заміна на помірно — повільно — швидко. Визначити чітку жанрову 

належність окремих концертів збірки навряд чи можливо через їх незвичність. 

У третьому концерті в першій частині соло будь-якого інструмента відсутнє 

(concerto ripieno); у другій частині солюють гобой і скрипка (подвійний 

концерт для скрипки і гобоя); а в третій — два гобоя (подвійний концерт для 

двох гобоїв). Перша частина четвертого концерту — це концерт для скрипки, 
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друга — справжня арія для оркестру (concerto ripieno), третя (незвична вже 

через дводольну пульсацію, вкрай рідкісну для фіналів венеціанських 

композиторів) — містить кілька нетривалих дуетів гобоя і скрипки. Такі різні 

інструментальні поєднання в одному творі варті уваги, як досить сміливі 

експериментування з тембрами і видами концертів.  

Оркестрування концертів А. Марчелло варте окремої уваги. Наприклад, 

звуковидобування у струнних інструментів — arco і pizzicato, як у середній 

частині третього концерту, що стає важливим художнім прийомом: 

Композитор виключає basso continuo й замінює гру смичком грою щипком у 

всіх струнних. Це радикально трансформує настрій і характер музики — він 

стає напрочуд світлим і легким, контрастуючи з похмурою, мінорною першою 

частиною. Мажор у другій частині також сприяє зміні настрою, проте цього 

ефекту не досягти без використання такого суто оркестрового прийому, як 

pizzicato. Вдалим творчим рішенням є і повернення arco наприкінці частини, 

що підкреслює завершеність музичної думки. 

Найвідомішим серед творів А. Марчелло (зокрема завдяки клавірній 

транскрипції Й. С. Баха) є Концерт для гобоя з оркестром ре мінор (основні 

відмінності бахівської версії, порівняно з оригіналом, стосувались зміни 

тональності на до мінор і додавання мелізматики, відсутньої у А. Марчелло). 

Він написаний для солюючого гобоя, трьох партій струнних інструментів та 

віолончелі й оргàна, записаних на одному рядку. Твір тричастинний: 

Andante — Adagio — Presto. Відмова від швидкої першої частини зумовлена її 

ліричним характером, якого досягнуто завдяки акцентуванню уваги на 

сумному, щемливому відтінку тембру солюючого інструмента. Це зовсім не 

виключає значної емоційності (стрибки на септими в темі оркестрового tutti чи 

кількаразові повторення секундових інтонацій шістнадцятими у гобоя). 

Виклад в оркестрі є особливо інноваційним. 

1. Залучення basso continuo не є перманентним: з художніх міркувань 

композитор час від часу виключає його на кілька тактів чи й зовсім (друга 

частина), залучаючи лише на forte (тт. 1–3, І. ч.). 
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2. Виокремлення солюючої віолончелі для супроводу гобоя так само 

застосовується для фактурного й тембрового варіювання (т. 4, І ч.). 

3. Тембральне розмежування різного тематичного матеріалу: 

гамоподібного у гобоя з елементами теми шістнадцятими та восьмими, з 

паузами і октавними стрибками у перших скрипок, що являє собою 

модифікований перший елемент теми (тт. 25–28, І ч.). 

4. Тонке нюансування супроводу гобоя: в акомпанементі 

використовуються усі струнні (ІІІ ч., тт. 18–22), лише віолончель (І ч., тт. 7–

11), тільки альти (початок ІІІ ч.). Тому не лише експресивність гармонії з її 

тональними зіставленнями, наспівність мелодій у гобоя та стрункість музичної 

форми концерту, а й оркестрування вирізняють цей Концерт А. Марчелло. 

Ймовірно, що своєрідність стилю концертів залежала від того, для якої 

аудиторії вони призначались. А. Марчелло був венеціанським аристократом, 

відомим філософом і математиком, членом уславленої Pontificia Accademia 

degli Arcadi. Академіки збиралися не лише в офіційних установах, а й у palazzі, 

які належали її членам чи навіть просто неба [512, c. 14]. Така аудиторія могла 

бути налаштована на несподівані творчі рішення не лише в поезії, а й в музиці. 

Історичні обставини дають підстави вважати концерти А. Марчелло 

експериментальними, хоч вплив цих пошуків був обмеженим. 

Еварісто Феліче Далль’Абако (1675–1742) — італійський композитор, 

який навчався виконавській майстерності у Т. Віталі, з часом переїхав до 

Болоньї, де міг спілкуватись з Дж. Тореллі. Написав два опуси концертів — 12 

Concerti à quattro da Chiesa ор. 2 і 12 Concerti à più Istrumenti ор. 6. Перша 

збірка не містить концертів для оркестру, натомість твори другого циклу — це 

concerti ripieni. У них застосовано не зовсім типовий для цього жанру склад: 

три партії скрипок, одна партія альтів і віолончель, яка грає в групі basso 

continuo. У перших частинах переважає гомофонно-гармонічна фактура, 

фінали спираються на фугато. Повільна частина більшості концертів — чакона. 

Партія скрипок, передусім перших двох, більш розвинена, порівняно з іншими 

інструментами, які здебільшого акомпанують. Так, у першому концерті (до 
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мажор) скрипки грають переважно шістнадцятими, в їхній партії чимало 

стрибків, решта спирається майже виключно на восьмі й чверті, має більш 

плавний рух, без стрибків. Таке оркестрування домінує в концертах для 

оркестру. Водночас виділення двох груп скрипок, які часто поєднуються з 

утриманим басом, надає йому ознак concerto grosso. Однак Е. Далль’Абако, на 

відміну від А. Кореллі, не розмежовує concerto grosso і concertino групи. Тому 

підкреслений контраст між окремими інструментами не має характеру 

композиційної стратегії, як у творах А. Кореллі. Його концерти — гібридні, 

вони є мікстом ripieno і grosso concerti.  

Антоніо Монтанарі (1676–1737) написав 8 Concerti, oр. 1, 

опублікованих на початку 1730-х років, і кілька концертів, виданих пізніше. 

Його творчість вивчена вкрай мало. А. Монтанарі був скрипалем, хоч він і не 

досяг виконавських висот Дж. Тореллі чи А. Вівальді. Р. Маундер вважає, що 

концерти ор. 1 написані в різний час протягом щонайменше 15 років: тяжіння 

до поліфонічного викладу в одних, ознаки жанру concerto grosso — в других і 

віртуозне солювання одного виконавця — в третіх [365, c. 146]. Ймовірно, 

композитор зібрав написані до початку 1730-х років концерти і надіслав їх 

1731 року видавцю в Амстердам. На це опосередковано вказує кількість творів 

в опусі — вісім, тоді як шість чи дванадцять більш поширене число для таких 

видань. Небажання друкувати концерти раніше могло бути зумовлене 

особливостями характеру: М. Телбот зазначає, що «навіть на вершині своєї 

кар’єри А. Монтанарі, здається, вів спокійне, майже без подій життя, 

цураючись публічності» [488, c. 218]. Така відмінність особливо очевидна 

порівняно з Дж. Валентіні, його молодшим сучасником і палким 

прихильником, який присвятив А. Монтанарі кілька своїх музичних і 

поетичних творів. Можна також припустити, що концерти уклав не 

композитор, а редактор за різними рукописами, поширеними в Європі.  

У сольних концертах А. Монтанарі домінує опора на гомофонний 

виклад, зокрема в Концерті до мажор (без опусу) для солюючої скрипки і 

струнного оркестру. Його друга частина — це аріозо соліста на тлі 
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рівномірних акордів в оркестрі. Особливістю цього розділу є безконечна 

скрипкова мелодія, без жодної паузи впродовж усієї частини. Щоб уникнути 

одноманітності викладу, композитор дещо варіює оркестровий супровід, 

виключаючи на кілька тактів скрипки й альти, змінює ритмічний малюнок в 

партії соліста, використовує численні відхилення, трелі і стрибки. Хоча 

кількісно і темброво скромний оркестр і гармонічні послідовності 

акомпанементу підтверджують належність твору до першої половини 

XVIII ст., фактура (мелодія з акомпанементом) і точкові прояви діалогічності 

між солістом і оркестром (тт. 1–7, 28–29, 35–36) дають підстави зарахувати 

його до більш пізнього часу66. 

Джузеппе Валентіні (1681–1753), молодший сучасник А. Монтанарі, 

видав два опуси концертів (7 Concertі a Quattro Violini, ор. 7, 1710 і 10 Concerti 

con ripieni ор. 9, 1724). Кілька творів цього жанру для різних інструментів 

вміщені в «Антологіях», виданих в Амстердамі (1716–1717) [448, c. 89]; багато 

концертів Дж. Валентіні збереглись лише в рукописах. Він був, як майже всі 

італійські композитори того часу, віртуозним скрипалем, хоч у своїх concerti 

grossi використовував різні інструменти, зокрема й духові. 

Ор. 7 — це concerti grossi. Дж. Валентіні використовує у них і 

«нормативно-стандартні» і новаційні прийоми. Перший концерт поєднує 

поліфонічну і гомофонну фактури. Опора на кожну з них в першій частині 

підкреслюється зміною темпу: перша пов’язана з Adagio, друга — з Allegro. 

Інший приклад контрастного зіставлення фактур спостерігаємо у фіналі. Він 

містить чотириголосну фугу, яка на кульмінації переривається арпеджованими 

акордами в соліста без супроводу впродовж десяти тактів. Далі використана 

акордова фактура для всього оркестру, яку змінює ще більш складний виклад: 

альти і солююча віолончель з basso continuo імітують один одного, а скрипки 

(солюючі й оркестрові) викладають дві інші теми. Поєднання двох фактур 

звичне для концертів першої чверті XVIII ст. Відтак, найбільшу увагу 

 
66  Див. більше прикладів аналізу оркестрування у концертах Е. Далль’Абако у примітці 19 і 

А. Монтанарі в примітці 20 у додатку Г. 
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привертають прийоми, що здатні перетворюватись з часом на рушія прогресу. 

Так, тривала каденція солюючої скрипки на початку першого концерту, яку 

перебивають два вступи tutti, звучить несподівано і «свіжо». Незважаючи на 

порівняно незначну силу звучання, акорди всього оркестру в середньому і 

низькому регістрах і наступне тендітне solo скрипки у другій — третій октавах 

утворюють протистояння об’єктивного і суб’єктивного начал. В Allegro з 

другого концерту після короткого tutti композитор відмовляється від basso 

continuo і доручає мелодію солюючій скрипці на тлі м’якого супроводу 

скрипок і альтів. Зазвичай, ліричний «спів» соліста припадає на другу повільну 

частину, коли будь-яка рельєфна інтонація краще прослуховуються, ніж у 

швидкому. Натомість Дж. Валентіні у другому концерті поєднує виразну 

наспівну тему солюючої скрипки, що містить різноманітний ритмічний 

малюнок, хроматичні секвенції і стрибки на різні інтервали, з швидким темпом. 

Коли після висхідної секвенції в партії соліста поновлюються імітації між 

окремими групами в оркестрі, це tutti сприймається як локальна кульмінація і 

цікаве творче рішення. Наведені приклади демонструють дієвість точкових 

включень несподіваних прийомів викладу. Вони не є винаходом Дж. Валентіні, 

проте є особливим засобом оркестрування концертів, який послідовно і 

наполегливо втілюється у різних творах. 

П’єтро Локателлі (1695–1764) справедливо вважають однодумцем 

А. Вівальді: його концерти, як і твори Дж. Тартіні, мали вплив на пізні 

концерти А. Вівальді. П. Локателлі — один з уславлених віртуозів свого часу, 

спільно з Дж. Валентіні грав у капелі Сompita accademia di vari strumenti при 

дворі принца М. Каетані, а з 1729 року оселився в Амстердамі. Це місто в 

першій половині XVIII ст. було європейським центром нотодрукування: два 

видавничі доми — Естьєнна Рожера (Estienne Roger) і Льо Сен (Le Cène) — 

видавали ноти композиторів з багатьох країн.  

Перша збірка концертів П. Локателлі XII Concerti grossi à Quattro e à 

Cinque ор. 1. Твори значною мірою продовжують традицію А. Кореллі і 

Дж. Тореллі, вплив А. Вівальді мінімальний. Концерти мають чотири або 
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п’ять частин з різною послідовністю темпів. Використання танцювальних 

жанрів (сарабанди, ґавоту, алеманди тощо) наближає їх до concerto da camera, 

який у 1720-х роках могли вважати вже застарілим. Однак композитор певною 

мірою модифікує виклад, розширивши групу concertino, додавши до неї два 

альти — сучасники не практикували такий склад. Завдяки такому розширенню 

П. Локателлі практично урівняв між собою concertino і grosso і, водночас, 

зберіг простір для контрасту за допомогою ансамблевого викладу в першій 

групі та хорового у другій. Як уже було зазначено, межа між concerto da 

camera і concerto da chiesa (від початку XVIII ст. — просто concerto) 

практично зникає, і типові ознаки кожного поєднуються. Це виявляється і в 

концертах ор. 1 П. Локателлі, в яких використовується повільна і велична 

перша частина, типова для церковних концертів, і послідовність танців, 

характерна для камерних. У П. Локателлі кількість частин і темпова 

послідовність зазнає змін від концерту до концерту. Це стосується й викладу: 

поліфонічну фактуру і фугатні розділи, як стильову ознаку церковних 

концертів, П. Локателлі поєднує з акордовою фактурою і гомофонним 

викладом камерних. Наприклад, у восьмому концерті після суворого 

повільного вступу, викладеного рівними четвертями tutti, починається 

багатоголосне фугато з імітаціями в різні інтервали і перегукуваннями між 

солістами і групами, що надає можливість постійно змінювати щільність 

викладу. Контраст між concertino і grosso мінімальний, а старовинні ознаки 

трактування концерту явно переважають. 

П. Локателлі відомий завдяки циклу концертів L’Arte del Violino: 

XII Concerti Cioè, Violino solo, con XXIV Capricci ad libitum, ор. 3 (1733). На 

відміну від концертів ор. 1, близьких А. Кореллі, ор. 3 продовжує традиції 

А. Вівальді щодо форми частин, будови концертів загалом і виразності 

оркестрування. Найбільш своєрідними в циклі є 24 каприси, які можуть, за 

бажанням, виконуватись як каденції у двох частинах концерту. Назва 

«Скрипкове мистецтво» відображає підхід композитора до виконавства як 

мистецтва, складовою частиною якого є надзвичайна технічна вправність і 
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численні темброві ефекти. Це свідчення цілком іншого підходу до 

виражальних можливостей скрипки, порівняно з іншими композиторами, які 

писали концерти для неї; хіба що Дж. Тартіні може зрівнятися з вигадливістю 

П. Локателлі. Найбільш складним є каприс дванадцятого концерту, який має 

назву «Лабіринт». Його перша частина містить багатозначне зауваження 

П. Локателлі: Facilis aditus; difficilis exitus («легко зайти, але складно вийти»). 

Подвійні ноти композитор використовує не спорадично, як у концертах 

А. Вівальді, а регулярно. Кожному голосу притаманний власний ритмічний 

малюнок (перший, четвертий, десятий каприси), інтервали можуть бути і в 

третій октаві (сьомий, вісімнадцятий каприси). Три- і чотиризвучні корди 

стають поширеним прийомом викладу, часто з підкресленням блиску 

відкритої струни: у першому каприсі композитор перегармонізує е2. 

П. Локателлі використовує у викладі тризвуки на кшталт ре — фа дієз — ля 

першої октави. Це один з небагатьох акордів, які на forte можна зіграти так, 

аби усі три звуки на короткий час прозвучали разом (перший каприс). 

Зіставлення звучання відкритої і притиснутої струн варте окремої згадки, адже 

композитор неодноразово використовує цей прийом швидкими тривалостями 

щодо різних струн (ре — перший, ре і ля — дванадцятий, мі — двадцять 

перший каприси). Заслуговує увагу розширення діапазону скрипки, включно 

із нотами у четвертій октаві (двадцять другий каприс). Його підхід до 

солюючої скрипки мав прямих послідовників у наступні століття, зокрема 

Н. Паганіні, твори якого, особливо техніка гри у найвищих позиціях, 

становлять основу сучасного виконавства на скрипці. Цілком зрозуміло, що 

без ор. 3 П. Локателлі це навряд чи було б можливим. Отже, основні 

досягнення цього композитора меншою мірою пов’язані з музичною формою 

концертів і стилем викладу в оркестрі, вони стосуються техніки гри на скрипці 

і популяризації специфічних прийомів, притаманних саме цьому інструменту 

в сольній партії. Це вплинуло й на партії оркестрових струнних інструментів, 

які абсорбують здобутки соліста. 
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Джузеппе Тартіні (1692–1770), як і П. Локателлі, Ф. Джеміньяні та 

А. Вівальді, належить до композиторів першої половини XVIII ст., які 

найбільшою мірою вплинули на скрипкове виконавство. Дж. Тартіні написав 

майже 130 скрипкових концертів і багато трактатів з музичної орнаментики. 

Сольні епізоди в його концертах вимагають надвисокої виконавської 

техніки. Повільні частини часто становлять емоційний центр твору, зміщуючи 

фокус із швидких крайніх. У цьому переконує використання іншої тональності 

в середній частині, що відрізняє сонати, усі частини яких зазвичай пишуться в 

одній. Для крайніх частин концертів характерні різна кількість tutti і сольних 

епізодів, розміщених між ними: у ранніх концертах їх більше, у пізніх 

відчувається тенденція до їх скорочення. Це сприяє чіткості структури 

частини, форми і надає змогу увиразнити соліста, наголосити на його 

технічній майстерності і виражальних можливостях скрипки. Хоча технічні 

вимоги до виконавця значні, Дж. Тартіні уникає крайнощів, властивих 

каприсам П. Локателлі. Продовжуючи традицію А. Вівальді, Дж. Тартіні 

зазвичай спирається в першому сольному епізоді на перший мотив з tutti і 

знову ж, як і А. Вівальді, продовжує використовувати цей матеріал, принаймні, 

ще раз — у перегукуваннях. Наприклад, у першій частині Концерту D 21 у 

трьох (першому, другому і четвертому) з п’яти оркестрових tutti використано 

той самий музичний матеріал. Таке значення початкового мотиву близьке до 

головної партії в сонатній формі.  

Водночас, зміни в будові першої частини концертів Дж. Тартіні 

знаменують становлення ранньої «сонатної форми» і на рівні співвідношення 

тональностей в середині частини. Зокрема, в Концерті соль мажор, D 77, у 

першому tutti тематичний матеріал доручено скрипкам на тлі щільного 

акомпанементу, який містить перегукування між скрипками і рештою 

виконавців. У наступному епізоді соліст розвиває тематичний матеріал, 

викладений tutti. У Дж. Тартіні вступ соліста часто означає трансформацію 

викладу: шістнадцяті переходять у тріолі, розширюється діапазон партії, 

з’являються подвійні ноти, а супровід в оркестрі стає прозорішим завдяки грі 
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солістів, а не груп. Так сольний епізод стає модифікованим відлунням 

тутійного, а не його повторенням. Суттєвим є закінчення сольного епізоду в 

ре мажорі — в тональності домінанти. Друге tutti і друге solo спираються на 

цю ж тональність, презентуючи новий музичний матеріал, хоча назвати його 

контрастним неможливо через значну подібність до ритмічного малюнка. 

Фактично, основною відмінністю стає постійність ре мажору. Тому виклад 

різного тематичного матеріалу в основній і домінантовій тональностях нагадує 

експозицію сонатної форми. Ця форма кристалізується в середині XVIII ст. і 

має значний потенціал для посилення драматургічного начала. Очевидно, що 

А. Вівальді, П. Локателлі й Дж. Тартіні намагалися поєднати елементи нової 

сонатної і старовинної концертної форми. Однак на заваді була традиція 

повторювати великі блоки матеріалу — значна кількість tutti гальмувала 

розвиток і навіть урізноманітнення викладу матеріалу солістом не завжди були 

достатніми, щоб здолати статику повторень. Тож становлення сонатної форми 

корелює з посиленням драматичного начала в сольному концерті. 

Зміни стосуються й ролі оркестру в концерті. Постійно спираючись на 

гомофонну фактуру, навіть молодші сучасники А. Вівальді все ще з 

обережністю ставились до перегукувань між солістом і оркестром і тривалого 

функціонального відокремлення оркестрових груп. Майже всі композитори 

цього часу були скрипалями, це заважало більш активному уведенню духових 

інструментів до складу оркестру. Духові, як переконує аналіз концертів 

А. Марчелло й А. Вівальді, могли залучатись як солісти чи в камерних 

концертах. Однак мішаний струнно-духовий оркестр все ще залишається для 

італійських композиторів terra incognita — лише в трьох або чотирьох (з понад 

100) концертах Дж. Тартіні у складі оркестру використано дерев’яні духові 

інструменти. 
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3.8 Оркестр у концертах німецьких композиторів першої половини 

XVIII століття 

Особливістю німецьких королівських, герцогських і графських дворів 

був їх космополітичний характер: вони поєднували німецький, французький 

та італійський стилі, залучаючи музикантів з інших країн. Запит на іноземців 

був настільки значним, що їх заробіток у рази перевищував дохід німецького 

музиканта на такій самій посаді. Д. Вебер наводить такі цифри: німецький 

музикант при дворі у Дрездені отримував 1200 талерів, а італієць на такій 

посаді — понад 4500 [519, c. 151]. 

Зважаючи на роздробленість Німеччини, не дивно, що в першій 

половині XVIII ст. у німецькомовних країнах склалося кілька шкіл музикантів. 

Щодо моделі, якої дотримувались композитори, їх можна поділити на 

корелліанців (Ґ. Муффат, Й. Фішер, Й. Пез) і вівальдійців (Й. Пізендель, 

Й. Кванц, Й. Хайнікен, Й. Д. Зеленка, Й. С. Бах). До першої групи також 

належать К. Ґраупнер, Ґ. Ф. Телеманн і Ґ. Ф. Гендель, хоч стилістично вони 

комбінували обидва підходи. Другий можливий підхід до класифікації 

творчості німецьких композиторів першої половини XVIII ст., які писали 

концерти, пов’язаний з регіональними школами. Найважливішими музичними 

центрами були Дрезден і Дармштадт, однак не слід забувати і про Берлін. 

Наступна (після А. Кореллі) хвиля впливу італійців на німецьку музику 

припадає на кінець 1710 — початок 1720-х років. Його зазнав веймарський 

музикант Йоганн Вальтер (1684–1748), відомий серед фахівців як укладач 

Musicalisches Lexicon, одного з перших і найбільш повних музичних словників 

(1732). Хоч основними жанрами, у яких він працював, були органні прелюдії, 

фуги, токати, вокальні твори, привертають увагу його переклади кількох 

концертів А. Вівальді: одні — для оргàна solo, інші — для одного чи кількох 

клавесинів з оркестром. Крім творів А. Вівальді, Й. Вальтер створив 

транскрипції десятків концертів інших композиторів. Автори багатьох з них 

невідомі, деякі твори мають відповідні позначення на титульній сторінці 

рукою Й. Вальтера, хоча їх стиль має італійські корені. Поза сумнівом, його 
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діяльність, як і аналогічна праця Й. С. Баха, також сприяла «адаптації» 

італійської інструментальної музики в Німеччині і зближенню музичної 

культури країн. 

Однією з найпомітніших постатей на німецькомовних землях у 

1710-х роках був Йоганн Давід Хайнікен (1683–1729) — капельмейстер 

капели у Дрездені. Й. Хайнікен писав теоретичні праці, зокрема трактат, 

присвячений утриманому басу 67 , створив десятки концертів для різних 

інструментів — валторн, гобоя, скрипки, флейти в різних комбінаціях. Його 

твори досить різноманітні за жанром: в одних більше виявляються ознаки 

concerto grosso, в інших — сольного. Привертає увагу передусім склад групи 

concertino. Елементи італійського стилю проявляються насамперед на рівні 

моделювання форми концерту: тричастинна, з певною сталою послідовністю 

темпів. 

Традиції Німеччини щодо виконавства на духових інструментах 

вплинули на концерти Й. Хайнікена і переконують, що це твори німецького, а 

не італійського композитора. Так, привертають увагу героїчні заклики валторн, 

що втілюють піднесений настрій під час полювання (Концерт для двох 

валторн фа мажор, І ч., тт. 49–52). Визначення Concerto con 2 Corni a caccia, 

S 231, як «з двома валторнами», а не «для двох валторн» досить важливе, бо 

наголошено не так на відокремленні солістів від решти виконавців, як на їх 

участі у струнному оркестрі. Тому, попри позначення, це concerto grosso, а не 

подвійний сольний концерт. Солісти часто вступають у діалог з оркестром 

завдяки приєднанню останнього наприкінці фрази (т. 14 І ч.), у процесі 

перегукування (тематичного і ритмічного, тт. 41–44 І ч.). Вступ солістів не з 

перших тактів tutti, а після експонування тематичного матеріалу оркестром, 

підкреслює особливий статус валторн. Тобто концерт поєднує ознаки 

сольного і grosso з переважанням першого. 

 
67 Ґрунтовний аналіз цієї праці і її значення для подальшого становлення гармонії здійснив видатний 

сучасний дослідник барокової музики Дж. Бюлов [189]. 
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Другим типовим елементом концертів Й. Хайнікена є більш насичений і 

щільний виклад в оркестрі, що властиво ще концертам Ґ. Муффата. 

Й. Хайнікенен майже ніколи не розріджує фактури в струнному оркестрі: 

основним є контраст між двома духовими інструментами і всіма струнними. 

Третю важливу ознаку концертів Й. Хайнікенена становлять дерев’яні 

духові інструменти у складі оркестру. У другій частині Концерту S. 231, крім 

струнних інструментів, використані дві флейти. Вони точно дублюють дві 

групи скрипок і підкреслюють контраст між верхнім регістром та звучанням 

усієї струнної групи без флейт у більш низькому. Композитор вибудує не два 

рівні контрастування (валторни — струнні інструменти), а три (високі струнні 

інструменти з флейтами — усі струнні інструменти без флейт — валторни)68. 

Йоганн Ґеорґ Пізендель (1688–1755) — німецький скрипаль-віртуоз і 

композитор, зразок діяча, надзвичайно енергійного й зацікавленого в усьому 

новому. Його унікальне місце в історії пов’язане з тим, що він передав рідній 

країні, її музикантам та її культурі благословення від двох піонерів 

інструментального концерту, з якими сам спілкувався тривалий час — 

Дж. Тореллі й А. Вівальді. На відміну від Й. Хайнікена і А. Вівальді, 

Й. Пізендель написав небагато через подорожування й багаторічну роботу з 

оркестром у Дрездені. Відомі близько десяти його сольних скрипкових і 

чотири concerti ripieni. Й. Пізендель дотримується переважно вівальдівської 

моделі концерту і опори соліста в першому після tutti епізоді на щойно 

експонований матеріал. Однак композитор деколи відходить від цих 

стандартів. Насамперед, ідеться про залучення до складу концертного 

оркестру з солюючим струнним інструментом дерев’яних духових. Так, в його 

Концерті ре мажор оркестр набагато більший і різноманітніший за тембровою 

палітрою, ніж оркестр у концертах італійських композиторів: у складі 

оркестру два гобої і два фаготи, струнна група з однією партією альтів і двома 

клавесинами. Такий оркестр уможливлює багаторівневі перегукування: між 

струнними інструментами (фаготи переважно точно дублюють партії 

 
68 Див. аналіз декількох інших концерті Й. Хайнікена у примітці 21 в Додатку Г. 
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віолончелей і контрабасів) і двома гобоями, а також між оркестром загалом і 

солюючою скрипкою. Наявність контрасту всередині оркестру дає ще один 

результат: якщо П. Локателлі, щоб виділити соліста на тлі оркестру, 

ускладнював його партію подвійними нотами, акордами і стрибками у 

високому регістрі, то Й. Пізендель досягає контрасту в інший спосіб. Він 

«виключає» гобої — і солююча скрипка опиняється в центрі уваги. 

Відмінність фактури, динаміки, темпу і барви посилюється метричним зсувом 

(дводольний метр після тридольної пульсації першого tutti). Д. Єрслі зазначає, 

що «з цим стриманим, ліричним вступом видатний скрипаль, здається, 

зазначає, що він може справити враження завдяки як інтимній виразності, так 

і з бравурній техніці, що прославила його» [535, c. 53]. Важливою рисою також 

стає почергове звернення до різних видів концерту: concerto ripieno у першій 

частині (п’ята так само починається лише у викладі оркестру, але за певний 

час солююча скрипка долучається до викладу музичного матеріалу) і 

скрипковий сольний в інших. 

Згаданий вище Концерт становить зразок переосмислення спадщини 

А. Вівальді. На засадах його моделі, Й. Пізендель: 

— вносить зміни у склад оркестру, виводячи контраст на новий рівень 

завдяки різноманітним функціям духових інструментів;  

— до тематичного і тонального контрасту між епізодами tutti і solo 

епізодами додаються темповий, метричний і тембровий; 

— складність партії солюючої скрипки виявляється не лише завдяки 

підвищенню її технічної складності, а, передусім, манери гри — потреби у 

швидких емоційних переключеннях виконавця. 

Наведені приклади свідчать про зміни у ставленні композиторів до 

викладу оркестру:  

— до середини XVIII ст. духові інструменти хоча й не перебувають у 

складі концертного оркестру на регулярній основі, проте з кожним роком все 

більше поширюються, щоб через 10–15 років стати цілком нормативними в 

ньому; 
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— дублювання стає більш привабливим засобом музичної виразності у 

викладі матеріалу в оркестрі. Це стосується і точного, і неточного його видів. 

Точне дублювання, попри значне поширення, навіть перманентність 

використання, часом може перетворюватись на чинник трансформування 

матеріалу, розкриття його потенціалу. 

Діяльність Крістофа Ґраупнера (1683–1760), клавесиніста і директора 

капели в Дармштадті була настільки успішною, що місцевий оркестр, мабуть, 

не поступався дрезденському [297, c. 205]. Композитор написав багато опер і 

більше ста sinfonie, майже 50 концертів для різних інструментів, переважно 

для духових (фагот, гобой д’амур, флейта, шалюмо), а також подвійних і 

потрійних концертів. Показовим для його стилю є Концерт для фагота до 

мажор, що має характерну тричастинну будову. У багатьох епізодах фагот 

ніби прихований в щільному звучанні низьких струнних, проте інколи 

композитор висуває його на перший план, у таких фрагментах йому зазвичай 

акомпанують високі струнні інструменти. Значна єдність фагота і низьких 

струнних формує своєрідний ансамбль, який часто контрастує з високими 

струнними інструментами. 

Певною мірою це викликає асоціації з концертами А. Кореллі. Слід 

назвати такі витончені засоби виразності, як динаміку: перша частина після 

кількох динамічних зіставлень закінчується pianissimo, яке звучить 

утаємничено і вимагає продовження твору. Така динаміка наприкінці частини 

залишається все ще незвичним прийомом й асоціюється, насамперед, з 

творами композиторів-романтиків, надаючи їм недомовленості. Чіткий поділ 

концертів за моделлю (А. Кореллі чи А. Вівальді) коректний лише для перших 

двох десятиліть XVIII ст. і менш придатний для третього. Мабуть, до цього 

часу «чисте» моделювання концертів вже переставало бути художньо 

виправданим, поширенішим ставав мікст: до кінця першої чверті XVIII ст. 

майже всі німецькі композитори більшою чи меншою мірою дотримувались 

моделі венеційських музикантів, додаючи до них нові деталі, поступово їх 

трансформуючи.  
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З Берліном пов’язана діяльність Йоганна Йохіма Кванца (1697–1773). 

Як і більшість композиторів першої половини XVIII ст., він поєднує успішні 

виступи виконавця-віртуоза з музичною творчістю. Суттєва відмінність 

полягає в тому, що він був не скрипалем, а флейтистом, автором кількох 

сотень концертів для цього інструмента, а також відомого трактату 

«Мистецтво гри на флейті» (1752).  

Й. Кванц перевершив всіх своїх сучасників, окрім А. Вівальді, 

створивши сотні концертів. Секрет полягає не лише у творчому запалі: за 

кожен новий концерт він отримував значну винагороду [297, c. 208]. Й. Кванц 

був камерним композитором короля і директором інструментальних soirées в 

Сан-Суссі. Пам’ятаємо, що берлінський двір короля не мав іншого, крім 

Дрездена, суперника в Німеччині 1730-х років за культом музики і музичного 

виконавства. Фрідріх ІІ зібрав своєрідну музичну асамблею у складі Й. Кванца 

та інших провідних діячів свого часу: Карла і Йоганна Ґраунів, Франца Бенда 

та Карла Філіпа Емануїла Баха [535, c. 57]. 

Серед трьох сотень концертів Й. Кванца лише близько десяти написані 

для гобоя, валторни та двох флейт. Партія флейти була центром тяжіння для 

композитора, тому він менш уважний до оркестру, ніж його сучасники. 

Концепцію інструментального концерту викладено в його трактаті69. 

Композиторові не потрібні «конкуренти» солісту у складі оркестру. 

Тому, на відміну від більшості співвітчизників, цей Й. Кванц спирається на 

монохромний струнний оркестр, який уможливлює яскравий контраст між 

тембром, манерою гри і особливостями викладу соліста й оркестру. 

Оркестрування концертів та їх форма не мають примітних особливостей. 

Однак зацікавлюють способи виділення флейти на тлі струнного оркестру: 

 
69 «Серйозний концерт», тобто простий, написаний для кількох виконавців, містить вимоги у першій 

частині: (1) Має бути чудове туті, усі деталі добре продумані. (2) Має бути приємна і зрозуміла мелодія. (3) 

Імітації мають бути регулярними. (4) Найкращі ідеї туті можуть бути відокремлені і використовуватись для 

утворення рельєфу в середині або між секціями соло. (5) Утриманий бас має добре звучати і підходити для 

використання в ролі баса. (6) Композитор має писати не більше побічного мелодичного матеріалу, ніж 

уможливлює головна партія. Часто ефективніше повторити основну мелодію, ніж силоміць вводити 

другорядні теми. (7) Розвиток утримуваного баса і другорядного тематичного матеріалу не мають 

перешкоджати головному ні у жвавості, ні заглушати або пригнічувати його. (8) Потрібно стежити за 

пропорційністю епізодів туті» [414, c. 583–584]. 
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— доручення флейті яскравої наспівної мелодії з виразними 

мелодичними зворотами, стрибками, хроматично зміненими ступенями на тлі 

супроводу в оркестрі, який не містить зазначених ознак (Концерт соль мажор, 

QV 5:174); 

— використання фактурного контрасту, коли у партії скрипок 

послідовності з чотиризвучних акордів, а у флейти, природно, горизонтальний 

рух (Концерт соль мінор, QV 5:206); 

— зіставлення ритмічного малюнка в партії флейт (безперервні 

шістнадцяті) і супроводу чвертями з паузами в кожному такті в оркестрі 

(Концерт соль мажор, QV 5:173). 

Основна цінність концертів Й. Кванца полягає у вивищенні флейти як 

концертного інструмента, виражальні можливості якого безмежні, адже 

«Кванц завзято культивував концерт як жанр, що потребував особливих 

амбіцій артистичності від обох — і композитора, і виконавця» [535, c. 67]. 

Ґеорґ Філіп Телеманн (1681–1767) мав дуже значний вплив на розвиток 

жанру концерту. Кілька десятків його творів в цьому жанрі поєднують 

італійські (А. Вівальді і до певної міри А. Кореллі) та німецькі (Ґ. Муффат) 

риси, підтверджуючи, що протягом 1720–1730-х років музичний центр Європи 

зміщується на німецькі землі. Позиція німців між нідерландською поліфонією, 

італійською оперою і концертом, французькою оперою і танцювальною 

сюїтою, а також англійською і французькою клавесинною музикою зумовило 

притаманну всім видатним тогочасним німецьким композиторам схильність 

до поєднання кількох стилів. Водночас, особлива увага до таких поєднань і 

обов’язковий прояв індивідуального начала зумовили художні результати і 

відмову від копіювання на користь якісної трансформації.  

Ґ. Ф. Телеманн, якому була підвладна «неперевершена майстерність 

“змішувати смаки”», поєднуючи риси різних музичних культур [391, c. 42], 

написав близько 20 концертів для скрипки (від однієї до чотирьох), а також 

концерти для віоли, валторни, труби, флейти, гобоя зі струнним оркестром. 

Він відтворив у них стильові ознаки, властиві всім композиторам, які 
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працювали в цьому жанрі, дотримуючись кореллівської моделі. Взаємодію 

між Ґ. Ф. Телеманном і його попередниками (А. Кореллі) та сучасниками 

(насамперед Ґ. Ф. Генделем) через наслідування інтонаційних зворотів [392, 

c. 41] чи формул метра [390, c. 44–45] (Й. С. Бах) аналізує Я. Пейн. На 

запозичення Ґ. Ф. Телеманном уривків з клавесинних п’єс Ж. Ф. Рамо вказує 

С. Зон [545, c. 407–409]. Запозичення як рушійну силу прогресу, як «позитивне 

начало з метою дослідити наповнене унікальними можливостями занурення у 

стиль певного великого композитора і творчого процесу» справедливо трактує 

Г. Бюлов [190, c. 61]. В. Рабей влучно зазначає: «На відміну від Баха, Телеманн 

мало був схильний до філософського самозаглиблення; його музика 

переважно передає живе, безпосереднє сприйняття навколишнього світу, 

прості, всім зрозумілі відчуття й емоції» [97, c. 9]. Досягти цього допомогло 

кількарічне «занурення» німецького композитора у паризьку атмосферу [169, 

c. 101], зокрема з метою зрозуміти організацію Concerts Spirituels, адже 

Ґ. Ф. Телеманн «особисто був ініціатором публічних концертів у Франкфурті 

і Гамбургу» [388, c. 52]. 

Можливо, завдяки такому світосприйняттю структура концертів 

Ґ. Ф. Телеманна є досить різноманітною, форма і кількість частин щоразу 

різними. Мабуть, це пов’язано з тяжінням композитора до французької сюїти, 

що зумовлює не лише варіювання кількості частин (від трьох до семи), а й 

уникнення віртуозного блиску в партії соліста. Щодо залучення ним різних 

інструментів для солювання в концертах 1710–1720-х років, С. Нікіфоров 

підкреслює [77, c. 18], що виклад в оркестрі, як у німецьких композиторів 

загалом, дещо важкуватий, з опорою на мелодизовані середні та низькі голоси. 

Це не завадило вдаватись до різноманітних прийомів викладу з метою його 

варіювання. Наприклад, у другій частині Скрипкового концерту TWV 51:C2 

після безперервного tutti в першій і тривалого y другій частинах нарешті настає 

розрідження: в партіях других скрипок, альтів та basso continuo з’являється 

педаль, на тлі якої звучать швидкі фігурації скрипки solo. Цей концерт далекий 

від моделі А. Вівальді, проте його не можна однозначно назвати і 
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кореллівським: опозиція концертної групи і оркестру не є чітко вираженою 

внаслідок перманентного дублювання скрипок гобоями. 

Зовсім іншим є концерт для гобоя з оркестром фа-мінор TWV 51:f2, 

орієнтований на вівальдівську модель. Концерт тричастинний, зі звичною вже 

послідовністю темпів. Його оркестровано для солюючого гобоя і струнного 

оркестру; віолончелі і контрабаси грають в унісон із клавесином. Фактура 

першого tutti поліфонічна, але зі вступом соліста трансформується в 

гомофонну. Гобой грає лише на тлі basso continuo, духовий тембр явно 

контрастує із струнними інструментами і сприймається як дуже виразний.. 

Важливим є і наспівність музичного матеріалу у гобоя, якого композитор, 

зважаючи на його специфіку, не змушує грати шістнадцяті. Ґ. Ф. Телеманн 

зосереджується на мелодії як основному виражальному засобі, і наспівність, 

природна для гобоя, стає носієм ідеї у цьому Концерті. 

Скрипковий концерт фа мажор, TWV 51:F 4 чи не найбільше вражає 

оркеструванням не лише серед десятків концертів Ґ. Ф. Телеманна, а й 

сучасних творів інших композиторів. В оркестрі дві мисливські труби (tromba 

di caccia — інструмент, подібний до барокової труби), дві флейти, два гобої, 

фагот, струнний оркестр, два клавесини і солююча скрипка. Першу частину 

написано в характерній для концерту риторнельній музичній формі, а далі 

послідовно йдуть шість танців. Мікст жанрів концерту і сюїти виявляється й 

на рівні музичної форми та оркестровки. Музична форма першої частини 

близька до ранньокласицистичних творів. Початкова тема у викладі tutti 

завершується зупинкою на домінанті. Після цього радикально змінюється 

оркестровка: виключено духові інструменти і задіяно другий клавесин для 

елегантної презентації наступної («побічної») партії зі значною кількістю 

хроматизмів, що нагадує більше галантний, ніж бароковий стиль (тт. 15–18). 

Перші такти теми у Ґ. Ф. Телеманна інтонаційно схожі (але неоднакові за 

оркестровкою) з початком побічної партії в Сороковій симфонії В. А. Моцарта 

(навіть тональність їх однакова — сі бемоль мажор). Хоч Ґ. Ф. Телеманн 
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швидко відмовляється від подальшого поглиблення тематичного контрасту 

між першою і другою темами, зіставлення тем справляє враження. 

Ґ. Ф. Телеманн використовує всі наявні в нього ресурси, щоб увиразнити 

виклад в оркестрі і сприяти динамічному розгортанню: перегукування 

(скрипки в унісон з гобоями — скрипки в унісон із флейтами, І ч., тт. 27–29, 

тт. 68–70; витриманий оркестровий фон у гобоїв для наголосу на мажорі — І ч., 

тт. 107–111 чи у флейт, щоб підкреслити мінорний відтінок — І ч., 121–124); 

динаміка (в «Корсикані» композитор доручає солістові грати фігурації на forte, 

а супровід скрипкам і альтам — pizzicato piano (ІІ ч., тт. 9–14), посилюючи 

опорою на домінантовий нонакорда відчай соліста; внутрішні оркестрові 

солісти (на початку дві труби, розміщені вище за інші інструменти, ясно 

прослуховуються і додають величі звучанню). 

На відміну від більшості проаналізованих творів, у Концерті TWV 51:F 4 

соліст мовчить упродовж 34 тактів і не грає в унісон з першими скрипками, як 

зазвичай, а ефектно, попри piano, з’являється після tutti з ледь чутним 

акомпанементом струнних інструментів. Каденцію соліста розміщено перед 

кодою. До класицистичного концерту каденція не мала постійного місця, не 

була обов’язковою для використання. Очевидно, пояснення слід шукати у 

площині час — музична форма — гармонія: поширення у другій половині 

XVIII ст. сонатної форми, в основі якої тематичний і гармонічний (тональний) 

контраст зробило логічним розміщення каденції саме наприкінці частини як 

розширений каданс, який зі вступом заключного tutti дає змогу підтвердити 

основну тональність. Зміщення каденції у багатьох концертах ХІХ – ХХ ст. так 

само можна пояснити подальшими трансформаціями музичної форми, зокрема 

сонатної. Тому поява її у скрипки solo в концерті Ґ. Ф. Телеманна стає ще 

одним кроком до нових часів. 

Хоча «ХІХ століття, звеличивши Баха, відвернулось від Телеманна» [97, 

c. 6], не варто применшувати роль цього композитора, зокрема хоча б увазі, 

приділеній ним оркеструванню концертів. У них відбулось вивищення 

солюючого тембру, посилились позицій духових інструментів у складі 
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оркестру, зросла увага до динаміки в окремих партіях — все це, до певної міри, 

спростовує думку деяких дослідників оркестру, що до середини XVIII ст. 

композитори не оркестрували, а лише інструментували [208, c. 279]. 

Розвиток німецького інструментального концерту протягом першої 

половини XVIII ст. дає підстави для двох висновків, пов’язаних між собою: 

перший стосується форми концерту, другий — оркестрування. Кореллівська 

модель (concerto grosso без жорстко фіксованої музичної форми в окремих 

частинах та їх темпу, в основі — контраст двох різних за кількістю 

інструментальних груп і трактовка concertino як неподільної групи) до 

1730-х років поступається вівальдійській (сольний концерт з риторнельною 

музичною формою у крайніх частинах і фіксованою послідовністю темпів; в 

його основі — опозиція соліста, інколи двох-трьох солістів і оркестру); 

трапляється й мішаний варіант. Залучення духових інструментів, зокрема 

фагота, для солювання зумовило певні зміни в його використанні. 

Найсуттєвішим чинником змін стає активне застосування фагота в концертах 

впродовж 1730–1740-х років, що сприяло поступовій відмові від сталої 

функції цього інструмента в оркестрі. Остаточно така практика закріпиться у 

другій половині XVIII ст., але концерти К. Ґраупнера і Ґ. Ф. Телеманна є 

складовими цього процесу. 

Другу особливість концертів німецьких композиторів становить 

вивищення духових інструментів. Попри концерти А. Вівальді для фагота і 

флейти й концерти для гобоя Т. Альбіноні й А. Марчелло, духові інструменти 

в жанрах інструментальної музики навіть у 1740-х роках зацікавлюють 

італійських композиторів, перш за все, можливістю до тембрових 

експериментів. Витоки поєднань духових і струнних інструментів слід шукати 

в партитурах Ґ. Шютца в середині XVII ст., а також в екстремальних (за 

розмахом і чисельністю духових інструментів, зокрема труб і литавр, 

нерозривно пов’язаних між собою до середини XVIII ст.) партитурах 

Ґоттфріда Штьольцена. Тому поява в німецькій, а не в італійській культурі 

композитора, який написав 300 концертів для флейти, цілком закономірна, як 
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і закріплення дерев’яних духових інструментів (гобоїв, але можливі і флейти) 

у складі концертного оркестру. Це сприяло розбудові оркестру як колективу, 

у складі якого дві повноцінні інструментальні групи з можливістю спорадично 

залучати мідні духові інструменти. Пам’ятаємо, що перетворення різкого рогу 

для полювання на м’яку і водночас сильну валторну відбулось на початку 

XVIII ст. в Німеччині (переродження колишнього рогу на музичний 

інструмент розпочалося тільки в середині XVII ст., а вперше валторну було 

введено в оркестр в опері «Октавія» Р. Кайзера 1705 року [394, c. 297]. 

Й. Маттезон був першим, хто визнав відмінності між звучанням труби і 

валторни і особливу прийнятність другої для німецької музики [362, c. 267–

268]. Як зазначає Т. Хіберт, «ідеї Маттезона неодноразово відлунювали 

впродовж століття» [282, c. 104]). Тому солювання духового інструмента в 

концерті прокладає шлях до їх запровадження в оркестр на постійній основі. 

3.9 Особливості викладу в концертах Йоганна Себастьяна Баха 

На відміну від багатьох сучасників і, насамперед, Ґ. Ф. Генделя, Йоганн 

Себастьян Бах (1685–1750) провів практично все життя в Нижній Саксонії та 

Тюрінгії, змінюючи, залежно від різних обставин місця служби, доступні йому 

ресурси й уподобання щодо музичних жанрів. Перший період пов’язаний з 

діяльністю композитора у Веймарі (1708–1717). У ці роки Й. С. Бах 

познайомився з першою збіркою концертів ор. 3 А. Вівальді L’estro armónico 

[152, c. 12]. Ч. Вайт вказує на обізнаність Й. С. Баха не лише з концертами 

А. Вівальді, а й Дж. Тартіні, братів Марчелло та Т. Альбіноні [526, c. 10]. 

Шість років перебування в Кетені (1717–1723) пояснюють зацікавленість 

Й. С. Баха у створенні клавірної та оркестрової музики70. У розпорядженні 

 
70 Ще раз наголосимо на факті іншого, ніж сьогодні, змісту слова «оркестр» 300 років тому. Поширені 

в епоху бароко назви капела чи ансамбль, очевидно, були б доречнішими у процесі аналізу барокової музики 

(раніше було вказано, що сучасне розуміння терміна «оркестр» встановлюється у 1750 – 1760-х роках. Однак 

назва на кшталт «Концерт для скрипки з капелою» Й. С. Баха, попри, можливо, більшу історичну 

відповідність звучить не тільки незвично, скільки не надто точно для сучасного слухача. Адже асоціація зі 

словом «оркестр» — цілком очевидна, тоді як «капела», насамперед, пов’язується з вокальною, хоровою, 

церковною сферою. Тож використання такої назви може потребувати додаткових тлумачень. Через зазначене 

застереження, з метою уникнення термінологічної плутанини і виходячи з музикознавчих традицій, що 

склалися дотепер, слово «оркестр» у цій роботі використовується і щодо барокових творів. 
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композитора була інструментальна капела з сімнадцятьма виконавцями [202, 

c. 21] (Р. Соувел вказує на ще менший колектив у Кетені 1717–1723 років — 

«число інструменталістів, від тринадцяти до п’ятнадцяти, було відносно 

стабільним» [479, c. 222]), на відміну від Лейпцига, де «Й. С. Бах міг 

покластися лише на сімох міських музикантів, якщо жоден із студентів не був 

доступним, аби збільшити загальну кількість» [395, c. 71]). Саме в Кетені було 

написано більшість концертів та транскрипцій (хоча щодо цього існують 

сумніви [253, c. 107]). Третій період — лейпцизький, найрізноманітніший за 

палітрою жанрів, до яких звертається Й. С. Бах, зокрема концерти для 1–4-х 

клавесинів з оркестром. 

Творів Й. С. Баха, на титульних сторінках яких є термін concerto, 

нараховується понад двадцять. Їх можна поділити на кілька груп: «Італійський 

концерт» для клавесина solo; 13 клавесинових концертів (7 для одного, 3 для 

двох, 2 для трьох і 1 для чотирьох клавесинів з оркестром); 3 скрипкові 

концерти (2 для однієї і 1 для двох скрипок з оркестром); Потрійний концерт 

для флейти, скрипки і клавесина з оркестром; 6 «Бранденбурзьких концертів», 

серед яких є grossi, ripieni та мішані за жанровими ознаками твори. 

Усі клавірні концерти Й. С. Баха (за ліченими винятками), є 

«трансформацією» інших творів, які найвірогідніше виконано у 1713–1714 

роках [174, c. 74], тобто до перших оригінальних бахівських композицій у 

цьому жанрі. Якщо дати, що наводить М. Болд точні, то транскрипції (загалом 

близько 20) є другим — практично спрямованим — етапом освоєння 

Й. С. Бахом жанру інструментального концерту після знайомства з 

партитурами італійських композиторів: більшість основана на творах 

А. Вівальді, по одній — братів Марчелло, Й. Ернста і Ґ. Ф. Телемана; кілька 

оригіналів не ідентифіковано. Практично всі клавірні концерти (за винятком 

до мажор BWV 1061) є перекладами скрипкових, а в Потрійному концерті для 

клавесину, скрипки і флейти використано тематичний матеріал з інших творів 

композитора: «Перша частина і фінал цього концерту початково були великою 
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прелюдією і фугою для одного клавесина, кожен такт яких було або збережено, 

або удосконалено і розширено в концерті» [502, c. 198].  

П. Драммонд вважає, що «у процесі транскрибування Бах упорядковано 

створював “штучні” твори, які мають більше спільного зі сталою німецькою 

традицією щодо клавірної музики, ніж з колоритно яскравим оркестровим 

концертом [ідеться про концерт за участю оркестру]» [233, c. 16–17]. 

Твердження дискусійне або, принаймні, не всеосяжне: якщо мовиться про 

трактування «Італійського концерту» як «транскрипцію» моделі концертів для 

соліста з оркестром А. Вівальді для одного інструмента, то П. Драммонд має 

рацію. Якщо ж екстраполювати її думку на переклад скрипкових концертів з 

оркестром для клавесина з оркестром, то суттєвих трансформацій зазнає 

партія соліста, а не оркестру, зміни у викладі якого мінімальні або відсутні. 

Однозначно неможливо визначити, чому композитор замість створення 

нових звертається до старих композицій і перекладає їх для нового соліста. 

Припущень може бути кілька: 

— джерелом натхнення для композитора могли бути його власні сини-

виконавці, адже через значну кількість обов’язків, як для директора Collegium 

Musicum, він міг віддавати перевагу знайомому матеріалу з практичних 

міркувань (навчання своїх дітей гри на клавішному інструменті); 

— переробка вже написаного є творчим методом композитора, який, у 

такий спосіб, переосмислює музичний матеріал; 

— транскрибування утворює підґрунтя для створення оригінальних 

композицій в інших різновидах жанру (скрипковий концерт, concerto ripieno). 

Транскрипція скрипкових концертів для клавесина може втілювати не 

лише творчий метод Й. С. Баха, а і відбивати традицію епохи Бароко загалом. 

У цьому контексті слід вказати на аналіз Концерту ор. 3 № 8 А. Вівальді, який 

пропонує Ф. Сітдікова. Дослідниця розглядає модифікації, які вносить 

Й. С. Бах, й диференціює його концерти залежно від глибини перетворень 

оригіналу А. Вівальді [127, c. 11]. Схильність Й. С. Баха до перекладення 

раніше написаних творів для інших інструментальних складів з безсумнівною 
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трансформацією викладу матеріалу, зокрема скрипкової партії («І хоча він 

[Подвійний скрипковий концерт BWV 1042] втрачає багато з відмовою від 

скрипкових якостей, натомість він отримує кілька вишуканих деталей у 

партіях лівих рук в обох клавірів», вказує Д. Товей [502, c. 185]) дають змогу 

припустити, що саме особливості творчого методу композитора, а також, 

ймовірно, перфекціонізм, як риса характеру, є головним поясненням 

схильності митця до транскрипцій. А. Вейнус вказує також на практичні 

потреби «Музичного товариства Телеманна», яке протягом 1729–1736 років 

очолював Й. С. Бах. Це товариство було «найбільш раннім і найвпливовішим 

серед товариств музикантів вісімнадцятого століття, які щотижнево давали 

концерти для практикування і популяризації свого мистецтва» [511, c. 53].  

Критерії, якими керувався композитор, обираючи концерти для 

перекладення, залишаються неясними через брак документів: значна частина 

творчого спадку Й. С. Баха зникла, зокрема через «неналежну організацію 

нагляду над багатьма автографами після смерті Баха» [449, c. 208]. Причиною 

появи транскрипцій могли бути наміри «стосовно інструментовки, а також 

розширення і посилення колоритності репертуару» [152, c. 34], потреба 

адаптувати твір для іншого інструментального складу через відсутність 

можливості виконати його в оригінальному варіанті; бажання 

використовувати можливості щойно купленого клавесина (1733) [434, c. 96]; 

суб’єктивне відчуття «приуроченості до художньо-системного зсуву в 

європейський музичній композиції» початку 1730-х років [30, c. 16]. Попри 

слушність ідеї загалом щодо стильових змін, їх переміщення саме на початок 

1730-ті роки не є належно аргументовано. Зокрема важливим бачиться дедалі 

інтенсивніший «рух» музики з церкви до концертної зали, на що справедливо 

вказує А. Вейнус [511, c. 53]. Тому припущення Б. Гнілова не може бути 

прийнято беззастережно і очевидно потребує більш розлогої дискусії. Отже, 

йдеться про безсумнівну і тривалу зацікавленість Й. С. Баха жанром концерту 

загалом (у всіх його різновидах) і орієнтації на твори сучасних йому 

італійських композиторів, як на модель. 
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Щодо ознайомлення Й. С. Баха з жанром концерту найприйянятнішою є 

версія, що герцог Саксен-Веймарський Йоганн Ернст IV «міг бути 

відповідальним за привернення уваги Баха до італійського стилю концерту» 

[434, c. 73]. Тривале перебування Й. Ернста в Амстердамі і контакти з 

прославленим видавцем Е. Роже [535, c. 73] і з Й. С. Бахом по поверненні до 

Веймара [175, c. 2] можна вважати задокументованими [528, c. 187]: «Бах 

уперше познайомився з Третім опусом концертів Вівальді десь у 1713 при 

прийомі у Веймарі пересланих музичних творів, куплених герцогом Йоганном 

Ернстом протягом його перебування в Голландії» [196, c. 20]. Й. Ернст був 

присутній на концертах сліпого органіста-віртуоза Й. де Граафа, який 

презентував публіці транскрипції інструментальних концертів італійських 

композиторів [434, c. 74]. Зустрівшись з Й. С. Бахом, Й. Ернст мав не лише 

познайомити останнього з партитурами, а й поділитися враженнями від цих 

концертів. 

Ч. Алвес вважає, що до створення концертів Й. С. Баха спонукав його 

племінник — Йоганн Годфрід Вальтер: «Бах і Вальтер часто влаштовували 

дружні змагання, які включали транскрипцію концертів Вівальді та інших 

[композиторів] для клавіру» [156, c. 21]. 

М. Бойд вказує й на третій шлях обізнаності Й. С. Баха стосовно 

концертів італійських композиторів. На межі XVII–XVIII ст. Дж. Тореллі 

мешкав у Німеччині, а Й. Пізендель навчався у нього. Й. Пізендель був у 

Веймарі для зустрічі з Й. С. Бахом й «без сумніву привіз з собою декілька 

італійських концертів, включаючи скрипковий концерт Альбіноні, який 

виконував з Сollegium musicum у Лейпцигу» [175, c. 2–3]. 

Є і четвертий шлях: рукописи, що передавались через виконавців. 

Д. Єрслі пише, що саме так до Й. С. Баха потрапили Концерти ор. 7 

А. Вівальді ще до їх друку в Амстердамі. На такий шлях поширення творів, 

зокрема і концертів вказує і Л. Тальявіні [482, c. 242]. Наведені факти 

переконують в обізнаності Й. С. Баха з творами А. Вівальді, Дж. Тореллі, 

братів Марчелло, Т. Альбіноні [526, c. 10]. 
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«Італійський концерт» (1735) написано для одного інструмента, тож 

використання терміна concerto — метафоричне, адже немає змагання сторін. 

Тому аналіз цього твору виходить за межі цього дослідження (цей твір, як 

“piece vs orchestral model” (риси п’єси для одного інструмента порівняно з 

моделлю твору за участю оркестру) розглянув Ф. Гарсіа [239, c. 4–6]). 

Аналіз насамперед скрипкових концертів пояснюється тим фактом, що 

вони стали відправною точкою для пізніших за часом створення концертів. 

Концерти ля мінор BWV 1041 і мі мажор BWV 1042 написані для скрипки solo 

з оркестром, подвійний ре мінорний BWV 1043 — для двох скрипок з 

оркестром (існують припущення, що скрипкових концертів було більше, проте 

лише ці три збереглися [526, c. 10]). Ці твори, безумовно, наслідують 

вівальдівську модель: старовинна концертна форма у першій частині, 

тричастинна побудова з послідовністю темпів швидко — повільно — швидко, 

мозаїчність першого tutti з чотирма і більше мотивами, відсутність повільного 

вступу у дусі французької увертюри. 

Однак Й. Б. Бах не копіює, а творчо переосмислює модель А. Вівальді. 

1. Перша трансформація проявляється у більшій єдності епізодів tutti і 

solo і подоланні, принаймні, певною мірою, сегментації на епізоди tutti і solo 

завдяки взаємопроникненню мотивів: початок Концерту мі мажор експонує 

рух по тонічному тризвуку (І ч., т. 1), який неодноразово звучить в оркестрі 

(І ч., тт. 17–18, 34–36, 52–55) на тлі фігурацій шістнадцятими у соліста. 

2. Зміни стосуються фактури викладу. За чіткого розмежування 

поліфонічної та гомофонної фактур у концертах А. Вівальді й домінування 

другої, в концертах Й. С. Баха вони ніби інтегруються в єдине ціле: головну 

мелодичну лінію експоновано поліфонічно (імітація у різні інтервали), але 

вона має супровід (перша частина Клавесинового концерту ре мінор 

BWV 1052). 

3. Змін зазнає підхід до басової партії: на відміну від більш схематичного 

викладу у концертах А. Вівальді, Й. С. Бах деталізує кожну, зокрема і басову 

лінії завдяки використанню відмінного від інших партій ритмічного малюнку 
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і утворенню перегукувань (інтонаційного та ритмічного) з солюючою 

скрипкою (Концерт BWV 1041, І ч., тт. 46–48). Тенденція ускладнювати 

виклад перегукуваннями всередині акомпанементу слід сприймати, як таку, 

що притаманна, передусім, оркеструванню німецьких композиторів 

(наприклад, початок ІІ ч. скрипкового концерту GWV 337 К. Ґраупнера — 

перегукування за незмінно щільного викладу, попри pizzicato, між високими і 

низькими струнними інструментами) і значно менш властива італійським. 

4. Урізноманітнюється оркестрування — Й. С. Бах у клавірних 

концертах неодноразово посилює партію лівої руки соліста завдяки точному 

унісонному (Концерт BWV 1055, ІІІ ч., тт. 1–2, 5–6 ) чи фоно-

орнаментальному (Концерт BWV 1052, І ч., тт. 13–16) дублюванню, 

увиразнюючи її. У скрипкових концертах для посилення значущості басової 

партії Й. С. Бах використовує її ритмічне дублювання альтами (Концерт 

BWV 1042, ІІІ ч., тт. 89–92). Утворення контрасту між солістом і оркестром 

можливе завдяки: зіставленню тембру різних струн у партіях соліста і 

оркестру (Концерт BWV 1042, І. ч., тт. 32–33); функціональному розрізненню 

(тремолюючий фон у солюючої скрипки і тематичний матеріал в оркестрі, 

Концерт BWV 1042, І ч., тт. 57–69). 

5. Для концертів А. Вівальді характерним є тривалий виклад технічно 

складного матеріалу солістом (або солістами) без супроводу або на тлі лише 

basso continuo. Для концертів Й. С. Баха з притаманною їм опорою на 

поліфонічну фактуру зазначені варіанти менш характерні. Солювання на тлі 

лише basso continuo (Концерт мі мажор, ІІІ ч., перший епізод solo) чи навіть 

абсолютні soli (Концерт ля мінор, ІІ ч., т. 14) присутні. Однак вони є рідкісним 

і тимчасовим порушенням незмінно чотириголосного (за умови окремої партії 

соліста — п’ятиголосного) викладу, а не ординарним і регулярним прийомом. 

6. У А. Вівальді дуже рельєфним є контраст між колористичним 

викладом матеріалу у солістів (Концерт ор. 8, № 1 RV 269, І ч., тт. 14–27 — 

імітація співу птахів) і значно стриманішим тутійним епізодом. У Й. С. Баха 

такі контрасти вочевидь менші через рівні за значимістю партії й уникання 
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загалом тембрових ефектів. Партія соліста не містить показової віртуозності; 

вона ніби більшою мірою зосереджена на собі, на відміну від концертів 

А. Вівальді, у яких соліст апелює до всього світу. Й. С. Бах підкреслює 

самостійність соліста і наголошує на його лідерстві в концерті завдяки кільком 

прийомам. У фіналі Концерту ля мінор BWV 1041 в партії соліста і перших 

скрипок (і соліста, який грає з ними в унісон) з’являються повторення однієї 

ноти у високому регістрі (ІІІ ч., тт. 5–8). Відтіняє статику повторень h2 

інтенсифікація руху в середніх голосах (вступ других скрипок) і в басу (від 

т. 10). Перегукування між двома групами скрипок і альтами, бас, пожвавлений 

октавними стрибками, і паузи у кожній партії у другому solo в І ч. Концерту 

мі мажор у слушний момент забезпечують чітке виділення соліста за незмінно 

тихої динаміки. Соліст може виділятися й завдяки різній ритмічній пульсації 

в партії соліста і оркестру. Шістнадцяті у партії соліста зумовлюють його 

виділення на тлі переривчастого, паузованого викладу в оркестрі, як у 

першому епізоді solo в Концерті ля мінор BWV 1041 (І ч., тт. 24–28). 

7. Експерименти стосовно музичної форми: тричастинну форму Da capo 

поєднано з риторнельною формою у першій частині Концерту мі мажор. 

Перша частина містить сім tutti і шість solo епізодів (старовинна концертна 

форма). Останні п’ять з них стають повторенням перших 52 тактів початку (Da 

Capo форма). Це посилює єдність tutti і solі епізодів: увага до розгортання 

музичного матеріалу не слабшає ні на мить. 

Й. С. Бах, будучи німецьким композитором, як і А. Вівальді, незмінно 

використовує в оркестрі скрипкових концертів лише струнні інструменти. Це 

можна по’яснити так: 

— часте уведення духових інструментів до складу оркестру в концертах 

німецьких композиторів стає поширеним дещо пізніше — до 1730-х років; 

— Й. С. Бах (на відміну від А. Вівальді) активно і регулярно 

використовує духові у «Бранденбурзьких концертах» та оркестрових сюїтах; 

— ймовірно, саме трансформація, а не копіювання, вівальдівської 

моделі концерту з посиленням наскрізного розвитку і появою нових способів 
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виділення сольної скрипки, дали змогу обмежитися лише струнним складом, 

проте без жодних втрат в експресії. 

Дуже важливу частину творчого спадку Й. С. Баха у жанрі концерту 

становлять 6 «Бранденбурзьких концертів» (1721). М. Роудер дещо пафосно 

визначає їх, як «найбільш значущі і найбільш натхненні концерти Бароко чи 

будь-якої іншої ери» [434, c. 83]. Дотепер тривають дискусії з приводу причин 

об’єднання в одному циклі настільки різних концертів. Метою могли бути: 

педагогічні поривання Й. С. Баха [434, c. 83]; намір відобразити у звуках 

«тріумфальний оптимізм придворної розважальної музики» [191, c. 290]; 

виконання замовлення [202, c. 21]; «різноманітні способи створення 

“концертів для різних інструментів”» [174, c. 80]; вишуканий тональний план 

з вибором тональностей (відносно фа мажору у перших двох концертах) 

домінанти, подвійної домінанти та субдомінанти [237]; демонстрація 

тематичних зв’язків між концертами завдяки трансформаціям руху по 

тонічному тризвуку, що лежить в основі тематизму перших частин всіх 

концертів [360, c. 82] тощо. Цілком ймовірно, що причин могло бути декілька. 

Наявні класифікації «Бранденбурзьких концертів» є умовними через 

цілковиту розбіжність трактувань. М. Ґек визначає їх, як «оркестрові концерти, 

унікальні за формою, водночас концентровані і багаті на варіювання» [253, c. 

107], що збігається з підходом Д. Путнама, який трактував твори як «шість 

концертів для оркестру» [413, c. 14]. Такі визначення дивують, адже 

нехтуються очевидні відмінності у підході до трактування солістів у різних 

концертах, їх наявність чи відсутність загалом та значні коливання кількості 

виконавців. Н. Карелл вважає, що 1, 2, 4 і 5 є concerti grossi, 3 — concerto 

ripieno, а 6 — «чистою камерною музикою, написаною у стилі певного 

періоду» [202, c. 23]. Однак і це припущення є неточним: третій концерт 

близький за складом до шостого. К. Ґайрінґер зараховує 1, 3 і 5 до concerti 

grossi [254, с. 319], а 2, 4 і 6— до concerti ripieni. Такий розподіл, як і 

пропозиція В. Налліна (він трактує три концерти, як concerti grossi, а три — як 

гібридні [379, c. 287]), виглядає не менш дискусійним, тому що обидва 
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дослідники безпідставно об’єднали в одну групу третій концерт, у якому немає 

постійної солюючої групи (що унеможливлює його інтерпретацію як concerto 

grosso), та перший і п’ятий, які мають солюючу групу. М. Роудер зараховує 

три концерти до grosso і три — до оркестрового, проте не уточнює номери 

творів [434, c. 83]. Відсутність вказівки на взаємопроникнення рис різних 

видів концертів робить підхід М. Роудер, як і Ф. Вернера, надто 

узагальненими. Останній, не деталізуючи, пише про «захопливу різнобічність 

структури, оркестрування, мелодичних інтонацій та виразного характеру цих 

творів» [522, c. 104]. Е. Прейсман вважає, що «Бранденбурзькі концерти» — 

«це новий жанр в історії музики — концерт для камерного оркестру як 

оркестру груп сольних інструментів» [94, c. 15]. Однак дефініція вкрай нечітка, 

а таке визначення саме «Бранденбурзьких концертів» безпідставне з 

урахуванням концертів Дж. Тореллі і К. Ґраупнера. Викладені міркування 

демонструють нагальну потребу повернутися до питання типології 

«Бранденбурзьких концертів», спираючись на їх оркестрування і варіанти 

взаємодії між усіма музикантами. 

Авторське визначення «Бранденбурзьких концертів» як «Concertos à 

plusieurs instruments» дає В. Деквовіє підстави пояснити особливості 

оркестрування цих концертів метою композитора залучити максимально 

широку палітру інструментів [226, c. 40]. Другою причиною особливо 

колоритного викладу «Бранденбурзьких концертів» може бути універсалізм 

барокового виконавця. Адже музикант, який грав на мідних духових, мав у 

першій чверті XVIII ст. однаково вправно грати на трьох інструментах: 

валторні, трубі і тромбоні [202, c. 45]. З другого боку, залучення навіть усіх 

наявних у Кетені музикантів виявилось недостатнім для виконання першого 

концерту до того, як два валторністи були найняті спеціально для його 

виконання у вересні 1721 року [434, c. 445], адже концерти за участю 

придворної капели «завжди були педантично проштудійовані і блискуче 

презентовані» [253, c. 104]. Третьою і найбільш вірогідною причиною такої 

широкої інструментальної палітри в Концертах є згадане тяжіння німецьких 
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композиторів до мішаного складу оркестру. Екстраполюючи тезу 

Дж. Кермана, що «фуга у його часи [Баха] ставала найкращим засобом для 

втілення дискурсу» [318, c. 26] (поліфонічне мислення трактується як головна 

причина не так «величних і важкуватих», як «складних та інтелектуальних» 

ritornelli у концертах Й. С Баха), щодо долучення духових інструментах до 

складу оркестру німецькими композиторами (зокрема валторни до складу 

оперних оркестрів театрів Дрездена і Відня — у 1711 та 1712 роках відповідно 

[54, c. 95], можна припустити, що для них опора на мішані інструментальні 

склади стає суто оркестровим способом увиразнення викладу за умови 

домінування поліфонічної фактури. Контрастні тембри уможливлюють 

поєднання масивного оркестрового звучання з його колоритністю і сприяють 

виділенню окремих ліній більшою мірою, порівняно із звучанням 

монотембрового струнного колективу навіть у концертах А. Вівальді для 

кількох скрипок з оркестром. 

Перший Бранденбурзький концерт найбільш інноваційний за 

викладом (солюють дві валторни, є епізоди солювання гобоїв та фагота), 

музичною формою (чотири частини) та поєднанням рис концерту і сюїти, 

міксту ознак concerto grosso і сольного концерту (існує його рання версія — 

Sinfonia BWV 1046a, яка могла бути увертюрою до кантати (1716) [434, 

c. 82]71). Оркестрування дає підстави Й. Крею припускати існування навіть 

кількох ранніх версій концерту через можливі виконання поза Кетеном [329, 

c. 337–342]. В. Деквовіє ставить під сумнів існування будь-яких «первісних 

версій» [225, c. 52] концертів та загалом «окремого» їх створення, виходячи з 

симетрії, яку дослідник вбачає на трьох рівнях: склад (по два концерти для 

різних інструментів); кількість виконавців (12 у першому, 6 у шостому); збіг 

загальної кількості тактів усіх творів циклу (2664) і тонального плану (третій і 

четвертий у соль мажорі, літерне позначення якого G i G нагадує В. Деквовіє 

 
71 Детальний розгляд трансформації музичного матеріалу концертів при його використанні у кантатах 

Й. С. Баха пропонує М. Маріссен [359]. 
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цифри «6»). Версія цікава, але теза щодо літер, цифр і слова «Margrave»72, 

трансформоване у «Marggraf», зашифрованих у цих концертах, виглядає дещо 

штучно, хоча й елегантно, що не є гарантією її належної обґрунтованості. 

У першому концерті сюїтна послідовність танців (concerto da camera) 

цілком очевидна. Однак риси танцювальної сюїти виявляються не лише 

завдяки їхній інтеграції в жанр концерту, як слугують післямовою до 

тричастинного концертного циклу. Рефлексії жанру сюїти органічно 

поєднуються з глибоким взаємопроникненням гомофонної та поліфонічної 

фактур, які певною мірою репрезентують жанр танцювальної сюїти і концерту 

відповідно. 

Жанр сюїти неоднаково відбивається на різних видах концертів: значно 

меншим є її вплив на сольний концерт, ніж на concerti grosso чи ripieno, що 

пояснюється концептуальними засадами. В основі сольного концерту — 

змагання індивідуума і оркестру та розміщення соліста у центрі уваги. 

Танцювальна сюїта представляє широкий загал і має практично-побутове 

спрямування, тож виявлення змагальності не стає композиційною стратегією, 

як у сольному концерті. Водночас для concertі grosso (зіставлення concertino і 

grosso) і ripieno (почергове виділення окремих груп інструментів) риси 

сюїтності є природнішими73 , тож сюїта може стати «слушним партнером» 

концерту, якщо в основу його концепції покладено консенсус. 

У першому «Бранденбурзькому концерті» використано три 

інструментальні групи: дві валторни; три гобої і фагот; сольну скрипка-піколо 

in Es та струнний оркестр), а в основі музичного розвитку лежать яскраві і 

рельєфні імітації на кількох рівнях. 

Між валторнами і tutti. Й. С. Бах використовує надзвичайно дієвий 

спосіб їх виділення — ритмічний контраст (поліритмію) у тт. 1–3 І ч.: у 

валторн тріольна пульсація, а у решти виконавців — дуольна. Тож навіть 

 
72 Margrave de Brandenbourg. У двох сторінках присвяти, як підкреслює В. Деквовійє, «написаних 

вишуканою французькою мовою», Й. С. Бах «здається, знехтував перекладом цього слова», що й надає 

досліднику підстав акцентувати увагу на не випадковості збігу тонального плану циклу (F F G G D B) і 

подвоєнні «gg» автографі [225, c. 266–267]. 
73 Прояв сюїтності в інструментальних творах Й. С. Баха розглянуто у статтях Ю. Бочарова [22; 23].  
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середньовисотне розміщення валторн не стає на заваді прослуховуванню їх 

характерних закликів з висхідним рухом по тризвукам. Це особливо явно при 

порівнянні першого і другого тактів. У третьому такті тріолі передаються 

першій валторні, що, у поєднанні з вищим регістром, сприяє ще яскравішому 

виділенню тематичного матеріалу. Д. Єрслі іронічно запитує: Що робить 

перший концерт таким незвичним? І відповідає: «Початкове відчуття, що 

валторни не інтегровано до оркестрового викладу», а їхні заклики лунають 

ніби за межами «княжої музичної кімнати» [535, c. 57]. 

Між солістами і виконавцями зі складу оркестру. Наприклад, у другому 

сольному епізоді фігураційний елемент теми послідовно секвенціюється 

двома валторнами з контрапунктом гобоїв, як протискладенням (тт. 33–35). 

Імітація відбувається між гобоями та високими струнними інструментами і 

між сольною скрипкою (в унісон з першими скрипками) з усіма струнними і 

basso continuo. Такі імітаційні перегуки утворюють не тільки переконливий 

контраст щільності викладу (т. 36 basso continuo), а й зіставлення трьох 

інструментальних груп: мідних, дерев’яних духових і струнних, об’єднаних 

однаковим тематичним матеріалом. 

Між сольними групами на тлі супроводу basso continuo. По-перше, 

повторення матеріалу, почергово експонованого струнними інструментами, 

гобоями і валторнами з наступним змішаним tutti (перший сольний епізод І ч., 

тт. 18–21), яке готує вступ виконавців у зворотному порядку (тт. 24–26). По-

друге, без участі basso continuo і «на відстані» у менуеті: три епізоди почергово 

експонуються різними оркестровими групами. Два тріо: перше — два гобої з 

фаготом; друге — дві валторни з унісоном трьох гобоїв. Середній епізод — 

полонез, обрамлений винятково струнними інструментами (без скрипки-

піколо) і basso continuo (без фагота). По-третє, між частинами загалом: другу 

частину оркестровано без валторн і основна увага зосереджена на скрипці-

піколо solo. Це становить не лише тембровий контраст з крайніми частинами, 

а й розкриває виражальні можливості гобоїв: різкуватий відтінок тембру у 

високому регістрі у першій частині, змінюється на наспівній у середньому в 
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Adagio. Сумні меланхолічні барви тембру у низькому та середньому регістрах 

сприяють якісному перевтіленню цього інструмента з ампліфікатора лірично-

тужливої скрипки-піколо solo, яка імітує мелодію гобоя квартою вище 

(типовий для Й. С. Баха інтервал для імітації), на лідера у цьому дуеті. 

Аналіз оркестрування першого концерту дає змогу визначити його, як 

мікст трьох видів барокового концерту. Риси concerto grosso проявляються 

завдяки наявному виділенню групи солістів (їм доручається основний 

тематичний матеріал, а їх тембри здебільшого звучать на першому плані). На 

користь concerto ripienо є почерговість солювання різних інструментів і груп, 

зокрема й тих, що не позначені загалом, як солісти (низькі струнні інструменти 

в другій частині, фагот у третій). Ознаки сольного концерту виявляються через 

почергове солювання гобоя, скрипки-піколо і валторн.  

Визначення другого концерту як concerto grosso без жодних 

застережень виглядає неточним. Власне факт запису партій чотирьох 

інструментів окремо від струнних інструментів не може вважатися 

визначальною ознакою concerto grosso. Форма запису наголошує на 

самостійності кожної партії, на відміну від випадків перманентного точного 

дублювання духового і струнного інструментів. На користь визначення цього 

твору як сольного концерту для чотирьох солістів з оркестром є такі факти: 

— у творі є лише одна партія basso continuo: наявність однієї чи двох 

груп інструментів basso continuo виступає важливим чинником для 

розрізнення двох видів концерту; 

— солісти трактуються неоднаково, роль кожного несхожа, що запобігає 

формуванню «групи concertino» з типовим для concerto grosso рівнозначним 

статусом кожного виконавця серед інших солістів. Беззаперечне лідерство 

труби завдяки динаміці і пронизливому тембру в регістрі кларіно у першій та 

третій частинах формує відхилення «базового» концерту для чотирьох солістів 

зі струнним оркестром у концерт для труби з мішаним оркестром; 
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— оркестр не завжди дублює музичний матеріал, що експонують 

солісти 74 , а акомпанує їм легкими акордами з паузами; у такий спосіб 

підкреслюється їх неоднакова роль, тоді як для concerto grosso характерним є 

збалансованість функцій кожної із сторін. Слід вказати, що саме на першу 

половину XVIII ст. припадає перехідний період від поздовжньої флейти до 

поперечної. Поперечна флейта була відомі з давніх-давен, проте близького до 

сучасного виду вони набувають завдяки французькому майстру Жаку Оттеру 

в останній чверті XVII ст. М. Бергер пише, що перші приклади використання 

«осучасненої» поперечної флейти припадають на опери Ж. Б. Люллі на 

початку 1680-х років [168, c. 80]. А. Павелл вказує, що «перші соло саме для 

поперечної флейти були опубліковані у Німеччині в Der brauchbare Virtuoso 

Йоганна Маттезона (Гамбург 1720; створено у 1717)» [408, c. 76]. У 

партитурах Й. С. Баха можна зустріти численні назви флейти: flûte à bec, flûte 

douce, Flöte, flauto, flauto d’eco. Усі вони означають використання 

рекордера — це поздовжня флейта з мундштуком, яка поволі виходила з 

ужитку. Flûte traversière, flauto traverso, flûte allemande, Traversflöte — це 

поперечна флейта. Й. С. Бах однозначно чітко розрізняє два різновиди флейт, 

вказавши, що другий і четвертий концерти потребують поздовжньої флейти, а 

п’ятий — поперечної. 

Труба залишається лідером у крайніх частинах, але флейта й особливо 

гобой отримують можливість краще донести до слухача особливості свого 

тембру не лише за умови солювання (експонування основної теми першої 

частини в ансамблі зі скрипкою, тт. 17–18), а й у випадку tutti всіх солістів. В 

епізодах солювання на тлі супроводу basso continuo (тт. 28–30) або оркестру 

(тт. 33–37) чи навіть за умови поєднання флейти з трубою і basso continuo 

 
74 Труба і флейта потребують додаткових пояснень. Регістр, у якому переважно звучить труба в 

творах Й. С. Баха, має назву «кларіно». .Детальний розгляд етимології терміну див. [95, c. 10–11; 377, c. 287–

289]. Увесь доступний трубачам епохи бароко діапазон зазвичай поділявся наступним чином: ноти від 

шостого обертону вгору грав перший трубач. Цей регістр і мав назву «кларіно», тобто світлий. Ноти від 

четвертого до восьмого обертону грав другий виконавець в «трубному» регістрі, а найнижчі ноти були у партії 

третього трубача, регістр якого називався «основним» (principale). Для того, щоб грати на високих обертонах 

перший трубач використовував інший, менш глибокий мундштук, порівняно з виконавцями у більш низьких 

регістрах, це полегшувало тоновидобування. 
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(тт. 21–22), флейту чутно винятково за умови її гри у найвищому регістрі75. У 

разі виконання Концерту на автентичних інструментах баланс, хоча й 

змінюється, перевага труби залишається переконливим аргументом на користь 

сольного концерту. Експресія ліричної і сумної другої частини посилюється 

завдяки тужливому тембру гобоя, вчергове нагадуючи слухачеві про 

неоднаковість ролі кожного соліста у Концерті.  

Викладене демонструє хибність зарахування другого концерту циклу до 

concerto grosso через наявність лише однієї партії basso continuo і неоднаковий 

підхід до кожного соліста. Це пояснює слушність визначень «група солістів» і 

«оркестр», а не concertino і grosso та трактування другого концерту, як 

четверного, але з «присмаком» concerto grosso, що притаманно усім творам 

циклу. 

Третій концерт оркестровано лише для струнного оркестру і basso 

continuo. Постійних солістів немає, на перший план почергово висуваються 

окремі інструменти, яким акомпанує решта музикантів. Тож це concerto ripieno, 

проте є важливе застереження: Й. С. Бах відмовився у ньому від об’єднання 

струнників у групи перших і других скрипок, альтів і віолончелей на користь 

інтерпретування кожного виконавця (у підгрупах по три музиканти, але один 

контрабасист), як соліста. Тобто хоровий принцип, який є одним з 

визначальних для струнних груп в оркестрі, замінено на ансамблевий, що 

трансформує concerto ripieno на камерний концерт. Колектив у цьому творі 

більш схожий на ансамбль, ніж оркестр: про це свідчить ансамблевий принцип 

викладу і лише одинадцять виконавців. Однак цьому протистоїть традиція 

інтерпретувати цей та інші «Бранденбурзькі концерти» як оркестрові 

композиції, часом із застереженням, що йдеться про камерний оркестр [94, 

c. 16]. Орієнтиром для Й. С. Баха були камерні концерти А. Вівальді, яким 

притаманна така сама організація: об’єднання солістів, а не груп. Це 

принципово відрізняє ансамбль без дублювань партій від «посиленого» 

 
75 Враховуючи динамічні обмеження блокфлейти, порівняно з сучасною флейтою, навіть стосовно 

високого регістру. Мабуть, трубач мав узгодити силу звуку відповідно до блокфлейти, а не навпаки. 
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(ripieno) оркестру, щодо якого термін ripieno стає наголосом на дублюванні в 

унісон виконавцями однієї партії, кількість яких варіювалась і не була чітко 

зазначеною. Отже, третій концерт, безумовно, не є «оркестровим», як вважає 

М. Роудер [434, c. 88]. 

Трактування кожного виконавця як соліста (що є надбанням значно 

більш пізнього часу — «оркестр солістів» у Г. Малера [419, c. 89]) пояснює 

різноманітнішу, порівняно з іншими творами, фактуру третього концерту (tutti 

на початку, поліфонічна фактура у викладі tutti (тт. 86–90) чи 5 інструментів 

(тт. 78–79), мелодія із супроводом (тт. 91–96) тощо. Це зумовлено розподілом 

музичного матеріалу між одинадцятьма виконавцями, а не кількома групами. 

Водночас треба відзначити, що фінал однорідніший за викладом: у ньому 

переважає тутійне звучання. 

Дієвим способом для виділення окремих інструментів є доручення їм 

технічно складного музичного матеріалу, що включає стрибки майже на дві 

октави за незмінних шістнадцятих у швидкому темпі у віолончелей (тт. 114–

118). Фоно-орнаментальне дублювання контрабаса (звуки у контроктаві 

посилено ревербераціями великого корпусу) та лише «відлуння» у партіях 

скрипок з численними паузами зміщує центр тяжіння в низький регістр. 

Привертають увагу не часті, проте яскраві виділення альтів для солювання 

(тт. 33–35) або почергове solo кожного з альтистів, виділенню якого сприяють 

різні динамічні відтінки в партіях (тт. 111–113), що торує шлях до поєднань у 

віолончелей і альтів в унісон у другій частині П’ятої симфонії Л. Бетховена, 

доручення групі альтів тематичного матеріалу у першій частині його ж 

П’ятого концерту та індивідуалізацію окремих струнних інструментів 

композиторами-романтиками. 

Завершуючи розгляд третього концерту, годі оминути загадку двох 

акордів у мі мінорі між частинами. Ці акорди можна трактувати: як окрему 

частину — тло для каденції окремих солістів; нереалізований намір написати 

повільну частину; гармонічну зв’язку. Враховуючи захоплення барокових 

композиторів імпровізацією (зокрема з метою заповнити лакуну між двома 
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тривалими творами у жанрах ораторії, сюїти чи навіть кантати, про що існує 

чимало свідчень — спомини Ч. Берні [195, c. 23]), версія щодо імпровізації на 

смак солістів бачиться найімовірнішою.  

Четвертий концерт — за жанром concerto grosso, хоча таке визначення 

є неоднозначним і для всіх інших концертів цього циклу. Тому можливими 

його трактування, як сольний (для скрипки і оркестру [261, c. 133]) чи 

потрійний (для скрипки і двох флейт та оркестру) концерт [202, c. 83]. Однак 

постає питання щодо рівнозначності (єдина група concertino у concerto grosso) 

чи нерівноцінності (уособлені солісти у потрійному концерті). Перша версія є 

коректнішою з таких причин. 

По-перше, попри відчуття «безперервного» солювання скрипки, 

насправді вона переважно грає разом з флейтами (І. ч., тт. 13–24, 37–58, 69–78 

тощо), першими скрипками (тт. 151–152, 229–230 тощо) і навіть в унісон з 

basso continuo (тт. 39–40 та 383–384). 

По-друге, дві флейти грають не набагато менше, ніж скрипка. У першій 

частині сольна скрипка грає у 394 тактах, а дві флейти — у 384. Інша річ, що 

у скрипки є кілька, безумовно, сольних епізодів, коли всі інші інструменти, 

зокрема і флейти, мовчать (крім basso continuo), або лише самі флейти без 

струнних в оркестрі акомпанують, час від часу вступаючи у діалог з 

неконтрастним тематизмом (тт. 83–124 уривчасті акорди у клавесину і кілька 

реплік підтримки у флейт). У багатьох випадках, коли йдеться про solo 

скрипки, насправді вона лише утворює гамоподібний фон, який відтіняє 

тематичний матеріал у флейт та скрипок (наприклад, І ч., тт. 190–208). Певною 

мірою справедливо вважати технічно складні епізоди «відхиленнями» у жанр 

сольного скрипкового концерту. Однак перманентний прояв змагального 

начала, притаманного для сольного концерту, відсутній. 

По-третє, у другій частині підхід до солістів як єдиної групи стає 

особливо очевидним — усі троє грають майже весь час разом, а скрипка, 

партія якої часто записана нижче за теситурою, ніж флейти, прослуховується 

лише тоді, коли музичний матеріал містить октавні ходи. Вони увиразнюють 
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виклад і сприяють слуховому виділенню скрипки, проте за відсутності таких 

ходів скрипка є лише однією з трьох рівних. Постійне чергування соліста 

(флейта, скрипка, перша флейта, яку дублює скрипка тощо) стає дієвим 

способом забарвлювання музичного матеріалу, незмінно розміщеного у другій 

октаві, за рахунок неодноразового «пірнання» лідера в більш низький регістр, 

внаслідок чого лідерство миттєво перебирає на себе інший інструмент. 

Безперервні чергування барв струнного і духових інструментів утворює 

перегукування на рівні тембру. 

Усе викладене дає змогу дійти таких висновків. Четвертий концерт має 

найпрозоріше оркестрування серед усіх концертів циклу. Тричастинна 

структура, послідовність темпів швидко — повільно — швидко, значне 

різноманіття елементів викладу у партії соліста і загальна атмосфера роблять 

його найближчим до концертів А. Вівальді. Це сприяє дуже значному 

відбиттю на ньому рис сольного концерту на ньому. Втім, на рівні концепції 

залишається незмінним трактування солістів саме як групи, що час від часу 

може розділятися за принципом скрипка і пара флейт. Отже, цей концерт слід 

визначити, як гібридний: concerto grosso — це різновид першого, а сольний 

концерт — другого плану. 

П’ятий концерт, як і четвертий, належать до найнезвичайніших в циклі: 

він поєднує риси сольного концерту і grosso, але виділення соліста значно 

інтенсивніше, тож основою поєднання стає сольний концерт на першому, а 

concerto grosso — другому плані. У четвертому концерті солює скрипка — 

незмінний фаворит серед інструментів соло, у п’ятому — клавесин: у складі 

basso continuo саме він забезпечує гармонійність поєднання всіх інструментів 

і відсутність провалів між партіями у різних регістрах. Водночас, як сольний 

інструмент у концерті, клавесин не використовувався через своє неоднозначне 

сприйняття, як «химерний» для змагання з оркестром. Сольний скрипковий 

концерт став для Й. С. Баха орієнтиром за відсутності моделі. 

У складі grosso — струнні інструменти, concertino — поперечна флейта 

(перше в історії використання її як концертного інструмента [408, c. 78], 
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скрипка і клавесин (останній поєднує функції інструмента групи basso 

continuo і concertino). Ознакою функціонального перемикання стає наявність 

чи відсутність цифрування у його партії. У тт. 1–8 І ч. у партії клавесина 

триває ординарна функція гармонічної підтримки, але зі вступом флейти і 

скрипки (т. 9) цифри зникають і виписана партія правої руки замінює 

імпровізацію за пропонованим цифруванням. Завдяки цьому опертя на 

вертикаль (тт. 1–8) трансформується на лінеарність із зростанням технічних 

вимог внаслідок поліритмії. Флейта і скрипка не грають відтепер на тлі basso 

continuo, а формують разом з функціонально гнучким клавесином тріо (уся 

друга частина, початок третьої). 

Перегляд функцій клавесина стає спусковим механізмом для багатьох 

взаємопов’язаних суттєвих змін в оркеструванні концерту. Віолончелі та 

віолоне (чи контрабаси), які зазвичай майже безупинно точно дублюють партії 

лівої руки клавішного інструмента, отримують більше свободи у випадках 

солювання клавесина. В їхній партії можуть виставлятися паузи, що сприяє 

фактурному розрідженню і ясно виділяє concertino завдяки зміні щільності 

викладу і тембровому контрасту. Віолончелі часто утворюють акцентне 

дублювання матеріалу, викладеного у лівій руці партії клавесина. Це сприяє 

більшій рельєфності матеріалу, завдяки підкресленню сильних долей такту 

(тт. 92–99). 

Basso continuo перестає зв’язувати сольні і тутійні епізоди, тому 

контраст між ними дещо посилюється. З метою запобігання занадто різкого 

розмежування tutti та soli, Й. С. Бах уникає тривалих, як в попередніх 

концертах tutti (зокрема початкового), надаючи перевагу ще глиюшого 

взаємопроникнення tutti та soli. Наприклад, в тт. 9–14, оркестр двічі 

долучається до солістів. Тому протиставлення діаметрально протилежних 

епізодів, як часто буває в творах А. Вівальді практично зникає. 

Гомофонна фактура, попри фугатні епізоди, домінує завдяки солюванню 

клавесина, двох солістів чи тріо. Й. С. Бах часто доручає флейті виклад 

тематичного матеріалу разом із сольною скрипкою, утворюючи точні імітації 
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в різні інтервали на тлі basso continuo (І ч., тт. 14–17, 20–21) або тріо солістів 

викладає мелодичний варіант, відтінений легким супроводом оркестру (І ч., 

тт. 71–94). Композитор постійно коригує щільність супроводу, залучаючи 

більшу або меншу кількість оркестрантів і ускладнюючи супровід ритмічно-

регістровими перегуками високих і низьких струнних (І ч. тт. 80–94). 

Логічним результатом проаналізованих змін в оркеструванні внаслідок 

перерозподілу функцій між солістами й оркестром (їхньою кульмінацією стає 

каденція клавесина) є модифікація жанрових рис concerto grosso на сольний 

концерт з «присмаком» concerto grosso. 

Шостий концерт, як і третій, написано лише для струнного оркестру 

без окремого виділення солістів, тож визначення виду концерту (concerto 

ripieno) не викликає особливих проблем. Щоправда, така ідентифікація має 

рацію лише за умови кількох виконавців однієї партії (що звичайно і 

практикується сьогодні). Втім, якщо пристати на те, що барокові композитори 

не використовували дублювання при виконанні партії (Р. Маундер), то шостий 

концерт є не твором для оркестру, а струнним секстетом з basso continuo. Тож 

наявність чи відсутність кількох виконавців однієї партії стає визначальним 

чинником трансформації ансамблю на оркестр (виходячи з нашого сучасного 

уявлення про різницю між оркестром і ансамблем; натомість у барокову епоху 

цей чинник, очевидно, не сприймався як надто суттєвий). На відміну від 

третього концерту, склад інструментів у шостому зовсім інший: відмова від 

скрипок на користь інструментів родини віол утворює приглушений, 

затемнений відтінок звучання. Враження посилює використання бемольної 

тональності та більша, ніж у будь-якому іншому концерті, кількість 

випадкових бемолів. Важливим компонентом є особлива активність низьких 

струнних інструментів, зокрема солювання віолончелей (І ч., тт. 56–59) — усе 

додає поволоку архаїчності. Між третім і шостим концертами, однаковими за 

видами та близькими за інструментальним складом, формується арка, що 

сприяє єднанню всіх творів в єдиний цикл. 
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Основними рівнями появи контрасту у шостому концерті є: сольний 

інструмент і tutti (І ч., т. 17); тріо (дві групи альтів та віолончелі) і tutti (І ч., 

т. 79–80); віоли та віолончелі (родина віоли і скрипки — І ч., тт. 30–31); між 

стриманим поліфонічним викладом у другій частині і стрімким гомофонним у 

третій (жига у тричастинній Da capo формі). Ймовірно, потреба у незвичних 

проявах контрасту зумовила також тональний експеримент: друга частина 

(єдина серед всього циклу) починається в мі бемоль мажорі, а закінчується у 

соль мінорі. 

Проведений аналіз пояснює потребу переглянути запропоновані вище 

жанрові класифікації концертів і поділити цикл на чотири групи залежно від 

взаємодії між солістом і оркестром. 

Перша — це concertі ripienі (третій і шостий концерти). Їх оркестровано 

лише для струнних інструментів, постійний соліст відсутній, а контраст 

з’являється завдяки протиставленню окремих груп солістів і tutti, а також груп 

інструментів між собою. Однак, за формальними ознаками (кількість 

виконавців і принцип викладу) шостий концерт написано для секстету. 

Друга — це concerto grosso (перший концерт). Його оркестровано для 

струнних, дерев’яних та мідних духових, переважає щільна фактура і змішані 

тембри. Певний акцент на валторні у цьому творі сприймається, як 

індивідуальне прочитання жанру, а не гібрид різних видів концертів. 

Третя — гібридний вид концерту, у якому поєднано риси concerto grosso 

та сольного (п’ятий) чи concerto grosso і потрійного (четвертий) концертів. Їх 

оркестровано для струнних і дерев’яних духових інструментів, один з групи 

солістів вочевидь провідний. Контраст становлять протиставлення concertino 

і tutti та окремих солістів і tutti. 

Четверта — це другий концерт, який є четверним концертом. Як 

четвертий і п’ятий концерти, другий концерт має «присмак» concerto grosso, 

однак трактування солістів містить відчутні особливості, порівняно з 

четвертим і п’ятим концертами, що й зумовило його виділення. 
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Незаперечна орієнтація Й. С. Баха на вівальдівське, а не кореллівське 

трактування концерту утворює одну з найсуттєвіших стильових відмінностей 

між ним і Ґ. Ф. Генделем76. Утім, як випливає з проведеного аналізу, концерти 

А. Вівальді стали для Й. С. Баха точкою відліку для власних модифікацій, але 

не моделлю для копіювання. Головні відмінності, порівняно з 

інструментальними концертами італійських попередників і сучасників 

Й. С. Баха, лежать у сфері фактури і структури, але зміни настільки суттєві, що 

вони спричиняють низку взаємопов’язаних модифікацій:  

— привнесення у переважно гомофонний виклад концерту значної 

поліфонізації призводить до пом’якшення розмежування між ними; 

— значніший ступінь інтеграції solo і tutti епізодів за рахунок мінімально 

помітного переходу між епізодами сприяє утворенню наскрізного розвитку; 

— регулярне долучення духових інструментів уможливлює рельєфне 

виділення ліній у поліфонічній фактурі та дещо ущільнює оркестрування; 

— використання у складі сольної групи валторн та кількох видів флейт 

узвичаює ці інструменти не лише, як опоненти оркестру, а і його складові; 

— доручення сольної каденції клавесину докорінно трансформує його 

використання винятково у складі групи basso continuo; 

— тяжіння до мішаної моделі концерту і поєднання рис усіх трьох видів 

на платформі одного з них культивує їх взаємопроникнення; 

— симбіоз барокової концертної та тричастинної форм трансформує 

розпорошені епізоди першої в струнку структуру другої. 

Й. С. Бах набагато менше, ніж інші композитори, вплинув на розвиток 

концертного жанру: поширеність його концертів до «відкриття» цієї музики 

широкому загалу у 1830–1840-хроках не можна порівняти з популярністю 

творів не лише італійських композиторів, а і Ґ. Ф. Телемана чи Ґ. Ф. Генделя. 

Однак Й. С. Бах передав, принаймні, частку своїх напрацювань нащадкам 

опосередковано через власних синів, у чиїх творах знайшли відображення 

 
76 Див. аналіз оркестровки Концерту для клавесина з оркестром ре мінор BWV 1052, Концерту для 

двох клавесинів з оркестром BWV 1061 та прояв концертного начала в оркестрових сюїтах Й. С. Баха у 

примітці 22 в додатку Г. 
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ідіоми його концертів: «Зі стилю фуг Еммануеля Баха цілком зрозуміло, що їх 

фактична модель — у творах Й. С. Баха, а не у Генделя» [457, c. 26]). 

3.10 Інструментальний концерт у Франції в першій половині 

XVIII століття 

Вплив історичних традицій на становлення інструментального концерту 

в абсолютистській Франції був особливо відчутним, зокрема йдеться про 

масові святкування при королівському дворі — spectacle або ballet du court за 

участю короля (368, с. 106). Такі постановки набули популярності на початку 

XVII ст., особливо за часів Людовика XIII (він сам писав музику) і досягли 

кульмінації у другій половині XVII ст., за Людовика XIV. Ballet du court — це 

музично-драматична вистава з довільною кількістю виконавців. Попри назву 

«придворний балет», у таких виставах брали участь і групи співаків, окремі 

вокалісти соло, виконавці на струнно-смичкових інструментах і лютні [191, 

c. 142]. Переважання у виставах співу, а не декламації на початку XVII ст. 

становить своєрідну межу між ренесансною і бароковою традицією: поезія і 

музика втратили рівноправність, а танець і спів становили зміст вистав при 

дворі [201, c. 156]. 

Розквіт у другій половині XVIIІ ст. опер-балетів Ж. Б. Люллі, 

оригінальні форми втілення ballets de court на сцені театру, а не просто неба 

чи в бальній залі, постає цілком закономірним явищем. Протягом XVII — 

початку XVIII ст. відбувається трансформація ballets de court: зміщення 

акценту з театралізації на святковість — каруселі, феєрверки, декорування 

приміщень, і парків. Цей процес простежується завдяки документам «Колекції 

Філідора» у бібліотеках Версаля та Паризької консерваторії [221]. Важливу 

роль у цьому відіграв заснований 1626 року оркестр Vingt-quatre violons du roi, 

у якому партії струнних інструментів родини скрипки виконували кілька 

музикантів (крайні партії по шість, середні по чотири виконавці). Цей оркестр 

не популяризував інструментальних жанрів, а виконував побутово-прикладну 

функцію, здійснюючи вишуканий і багатий супровід королівських прийомів. 
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Балет був незмінним атрибутом французької музичної культури, тому і 

оркестр перебував у центрі уваги. Традиційні для французької опери балетні 

вставки, інструментальні інтермедії також сприяли розвитку оркестрової 

музики. Уславлені ефекти в оркестрі Ж. Ф. Рамо неможливо відділити від 

сценічної дії: барабани в увертюрі до опери «Заїс», відтворення грому і 

шурхоту хвиль завдяки тремоло, гамоподібним пасажам і арпеджіо на шаленій 

швидкості (сцена феєрверку в опері «Аканте і Сефіза») та глісандо на скрипці 

соло в опері «Платея» вражають навіть тепер. 

Не дивно, що Париж стає одним із перших європейських міст, у якому 

наприкінці 1720-х років відбуваються публічні концерти (1725) Concerts 

Spirituels. Їх заснувала гобоїстка королівської капели Анна Філідор, а програма 

першого ж концерту включала «Різдвяний концерт» А. Кореллі [396, c. 221]. 

Поєднуючи вокальне й інструментальне мистецтво, пов’язане на першому 

етапі з латинськими текстами, Concerts Spirituels швидко перетворились на 

модель оркестрових концертів для композиторів інших європейських країн. 

Мікст драматичної, інструментальної і танцювальної музики, 

сполученої з французьким націоналізмом [322, c. 20], королівськими звичаями 

та «відразою до віртуозності як такої» [322, c. 6] створив зовсім інші, ніж в 

Італії чи Німеччині, передумови для появи інструментального концерту. 

А. Вейнус, зокрема вказує, що у Франції, на відміну від Італії, тривалий час не 

було скрипалів-віртуозів, адже «французька інструментальна музика була 

адресована аматорам і придворним дилетантам», а не представникам знаті 

[511, c. 46]. Тому цей жанр (на відміну від, наприклад, сонати [322, c. 6]), 

попри виконання концертів А. Вівальді у 1713 році в Ліоні, від якого 

розпочалось «не так божевільне захоплення, як майже культ Вівальді» [400, 

c. 250] та Е. Далль’Абако при дворі Максиміліана Еммануеля (курфюста 

Баварії в екзилі у 1712–1714 роках [220, c. 78–79, 121]), набув у Франції 

розвитку значно пізніше, ніж в інших країнах. До початку XVIII ст. будь-які 

інструментальні композиції для інструментів, незалежні чи пов’язані з 
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оперними виставами, за участю чи без участі співаків називалися симфоніями 

[157, c. 90].  

Назву concerto щодо інструментального твору вперше використав 

1727 року французький композитор Жозеф Боден де Буамортьє 6 Concertos, 

op. 15 для п’яти флейт. Твори Ж. Б. Буамортьє варті уваги щодо розвитку 

мистецтва гри на флейті та імплементації традицій італійського концерту у 

Франції: тричастинна будова циклу і вівальдівська послідовність темпів як 

норма. Однак вважати його композиції ор. 5 для п’яти флейт і навіть ор. 21 для 

флейти, скрипки і basso continuo концертом [143, c. 14] неможливо через 

відсутність оркестру. Наголошуючи на відсутності у «концертах» 

Ж. Б. Буамортьє оркестрантів, Г. Брофський пише, що це свідчить про 

«двозначність терміна [concerto] в той час» [183, c. 90]. Натомість потрібно 

наголосити і на непереборному впливі на дослідників авторського визначення 

твору концертом: попри згоду з позицією Г. Брофського, у переліку перших 

французьких концертів Р. Кінг вказує твори Ж. Б. Буамортьє, незважаючи на 

відсутність оркестру у ньому [322, c. 12]. Навіть визначення «камерний 

концерт» не може бути використано тому, що п’ять однакових інструментів 

(флейт) — це ансамбль, тому що оркестр, як було зазначено у параграфі 2.1 

потребує залучення різних тембрів. Використання ж трьох неоднакових 

інструментів в ор. 21 є замалим навіть для барокового камерного складу. 

За розбіжності назви на титульній сторінці і жанрових ознак твору, слід 

пояснити причини використання автором цього жанрового визначення. 

Зокрема, у Ж. Б. Буамортіє це могло бути прагненням підкреслити італійське 

коріння творів і продемонструвати втілення «духу» концерту без участі 

оркестру. Інші його твори, попри назву concerto, за своїми ознаками є 

камерними ансамблями для різних комбінацій інструментів. Тому твори 

Ж. Б. Буаморт’є слід вивчати в контексті еволюції ансамблевого музикування. 

Французький композитор середини XVIII ст. Жак Обер (1689–1753) 

також називав свої твори concerto. Як і композиції Ж. Б. Буаморт’є, його 

Concerto pour 4 violons et basse не має жанрових ознак концерту: у ньому 
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відсутній оркестр, а отже, й змагання між інструментальними групами, не 

використано різних тембрів, принаймні, струнної групи інструментів.  

Засновником інструментального концерту у Франції став Жан Марі 

Леклер (1697–1764), який першим використав термін concerto до творів з 

жанровими ознаками сольного концерту. Мистецтву виконання на скрипці 

Ж. М. Леклер навчався в Туріні в учня А. Кореллі Дж. Б. Сомі [544, c. 750], 

неодноразово зустрічався з Й. Кванцом [535, c. 65]. М. Роудер припускає, що 

він навчався й у П. Локателлі в Лондоні чи Амстердамі [434, c. 109]. 

Ж. М. Леклер видав дві збірки скрипкових концертів, по шість у кожній: op. 3 

(1737) і op. 10 (1745). Відомий скрипаль, Ж. М. Леклер обрав цей інструмент і 

для соло в концертах, за винятком op. 7 № 3, який містить примітку щодо 

можливості виконання флейти, гобоя або скрипки (М. Пеншерль вказує, що 

такі заміни були узвичаєні у той час, і «навіть самому Рамо вони були до 

вподоби» [398, c. 55]). Спираючись на італійські традиції концертів і сонат, 

композитор збагачує їх французькими особливостями: танцювальністю, 

особливою елегантністю у повільних частинах, широким використанням 

орнаментики. Н. Заслав влучно визначає концерти Ж. М. Леклера, як 

«французьку відповідь інноваціям Вівальді» [544, c. 750]. Сольна партія 

складна внаслідок використання високих позицій, значної кількості подвійних 

нот (І ч. першого та шостого концертів op. 7), трелей інтервалами і тремоло. За 

насиченістю тембровими ефектами вони найближчі до викладу сольної партії 

в концертах П. Локателлі, що доводить факт спілкування двох композиторів в 

Касселі, де Ж. М. Леклер виступав з концертами [535, c. 65]. Його зустріч з 

П. Локателлі означала й глибше занурення у світ музики А. Кореллі, 

студентом якого був цей італійський композитор.  

Характерною ознакою мелодій Ж. М. Леклера, є поєднання простоти і 

вираженої танцювальністю, з трелями й вишуканою орнаментикою, а також 

«примітно широке дихання» [398, c. 77] — усе «заважає» їх прикладному 

застосуванню. Така комбінація стає унікальною особливістю французького 

концерту. Ще одна стильова риса: в мажорних тональностях переважає 



256 

 

грайливий настрій, виклад не містить значної кількості відхилень. Наприклад, 

початок другого концерту ор. 7 — блискуча мелодія з безперервними 

пасажами, арпеджіо і прискоренням ритмічної пульсації. Такий музичний 

матеріал близький за емоційним наповненням до творів італійських 

композиторів 1720–1730-х років. Водночас, у мінорі Ж. М. Леклер ніби 

поринає в безодню емоційних зіставлень, максимально заглиблюючись у дещо 

театралізований матеріал, утворений внаслідок посиленої хроматизації. Це 

значно віддаляє його виклад від концертів А. Вівальді, П. Локателлі чи 

Дж. Тартіні, можливо, за винятком повільних похмурих середніх частин 

(наприклад, п’ятий концерт ор. 10). Різноманітні прояви італійських традицій 

в концертах Ж. М. Леклера підкреслює П. Подмазова [90, c. 11]. М. Букофцер 

зазначає «унікальне поєднання найкращого з обох стилів» [191, c. 251], а 

Д. Єрслі зауважує: «концерти Леклера — це найкращі культурні міксти, що 

так ефектно поширювалися в першій половині XVIII століття» [535, c. 66]. 

Усі концерти є тричастинними за будовою і лише два з 12 мають 

повільний вступ, що нагадує увертюри Ж. Б. Люллі. Слід зазначити, що 

концерти Ж. М. Леклера, особливо ор. 10, найбільшою мірою серед усіх 

барокових концертів наближаються до класицистичних зразків цього жанру: 

коли концерти ор. 10 Ж. -М. Леклера побачили світ, симфонії Дж. Самартіні 

та Й. Стаміца вже звучали і мали значний успіх. Тому не дивує подібність 

форми першої частини третього концерту ор. 7 до подвійної експозиції в епоху 

Класицизму. Початкове tutti викладають соліст і перші скрипки (точне 

унісонне дублювання). Музичний матеріал (перші чотири такти) експоновано 

в головній тональності (до мажор), другий (подібний до побічної партії) — в 

тональності домінанти. Композитор розвиває другий тематичний матеріал 

упродовж нетривалого часу, долучає перший з короткотривалим відхиленням 

у ре мінор і повертається в основну тональність, замкнувши tutti. Епізод соло 

презентує першу тему на тлі прозорого супроводу (лише дві скрипки soli), 

проте його партія відчутно змінюється, порівняно з викладом в оркестрі: 

додаються мелізми, ускладнюється ритмічний малюнок, а партія соліста 
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звучить у більш високому регістрі, утверджуючись у ролі ведучої. Надалі (у 

тій самій оркестровці) викладається знову другий тематичний матеріал в соль 

мажорі і готується друге tutti. На цьому подібність з подвійною експозицією 

закінчується, проте вона свідчить про наближення епохальних змін, відчутних 

на всіх рівнях. Слід відзначити, що Ж. М. Леклер загалом більш вільно трактує 

будову першої частини. Використовуючи контраст tutti і solo як основу 

викладу, він більше, ніж італійські та німецькі його сучасники, схильний до 

своєрідної імпровізації щодо музичної форми. Наприклад, у другому концерті 

ор. 10 епізоди tutti і solo видаються перемішаними, замість традиційно чіткої 

зміни один одного. 

На відміну від концертів Й. С. Баха, у яких соліст звучить разом з 

оркестром і перестає йому опонувати, Ж. М. Леклеру ближчим є підхід 

італійських композиторів, і він трактує соліста й оркестр насамперед, як 

антагоністів. З метою посилення змагального начала Ж. М. Леклер вдається до 

перегукувань між солістом і першими скрипками, які тримають половинку, і 

другими скрипками, які спрямовують пасаж до тієї ж ноти шістнадцятими 

(друге tutti, т. 50 і 52). Такий виклад додає динамічності, посилює відчуття 

безперервності руху й утворює певний фактурний рельєф. Імітації наприкінці 

другого tutti (т. 62–63) свідчать про намагання уникати перевантаження, 

притаманного багатьом партитурам німецьких композиторів. Водночас на 

відміну від італійських композиторів, у концертах яких соліст безумовно 

домінує на тлі ледь чутного супроводу, Ж. М. Леклер залучає оркестр до 

взаємодії з солістом завдяки точковим вступам. Прикладом є кількаразові 

втручання оркестру у другій частині третього концерту ор. 7. Партія соліста 

загалом виділяється завдяки «нечуваній віртуозності». 

Усе викладене дає можливість наголосити на стильових відмінностях в 

оркеструванні, притаманних різним національним школам, що активно 

формуються у першій половині XVIII ст. Італійський, німецький і 

французький підходи мають багато спільного і водночас цілком своєрідного й 

оригінального. У французьких увертюрах і оркестрових сюїтах струнні 
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інструменти спеціально не виділені (як група concertino), проте наголошено на 

солюючому гобої чи флейті, що нетипово для італійських композиторів. 

Духові інструменти (йдеться про склад оркестру, а не солюючий інструмент) 

відсутні в оркестрі італійського інструментального концерту, проте 

трапляються в концертах німецьких композиторів. Французькі композитори 

часто використовують термін concerto в камерних творах, що включають 

струнні і духові інструменти в різних комбінаціях, не виключено, що з метою 

підкреслити відмінність суто інструментальних композицій від інтермедій в 

опері чи балеті. Однак кількісно невеликі об’єднання (3, 4, 5, 7 виконавців), 

звісно, не надають підстав вважати їх оркестрами. 

У Німеччині та Італії композитори з кінця XVII ст. незмінно трактують 

concerto як відносно масштабний твір для значної кількості виконавців, з 

дублюванням кількома музикантами кожної партії струнного інструмента в 

оркестрі. Це може бути пов’язане з відсутністю у Франції об’єднань, подібних 

до Collegium musicа, як у Німеччині, капел при базиліках та Academia, як в 

Італії, та музичних клубів, як в Англії. Такі музичні товариства включали не 

лише аматорів чи студентів, а й діяли як спілка високопрофесійних музикантів. 

Слід визначити два головних чинники популяризації жанру концерту у 

Франції. По-перше, значне поширення майже у всіх європейських країнах 

творів італійських композиторів до кінця 1720-х років. По-друге, поява 

технічно складної і вишукано-благородної сольної партії, яка не могла не 

привернути уваги. Якщо перший чинник об’єктивний і меншою мірою 

залежить від зусиль однієї людини, то другий суб’єктивний і безпосередньо 

пов’язаний зі скрипковими концертами Ж. М. Леклера. 

3.11 Особливості викладу в концертах Ґеорґа Фрідріха Генделя 

й англійських композиторів першої половини XVIII століття 

Барокова традиція в музиці прийшла на Британські острови пізніше, ніж 

в країни континентальної Європи — наприкінці XVII ст.: «Англія сильніше, 

ніж Франція, чинила опір втіленню форм барокового мистецтва, як не 
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властивих духу її традицій» [410, c. 179]. Англійська революція XVII ст. 

значно обмежила владу короля, проте водночас вона вплинула і на 

становлення музикантів: як зазначає Д. Граут, «навіть відносно невеликий 

заробіток придворних музикантів змінився відсутністю платні» [267, c. 439]. 

Тож значна кількість обдарованих музикантів мала знайти застосування своїм 

професійним навичкам іншим способам, зокрема завдяки публічним 

концертам. Лондон — це перше європейське місто, яке вітає таку традицію 

[518, c. 32], вочевидь пов’язану з «практикою зібрань публіки з метою слухати 

(а не брати участь)» [443, c. 18]. Перший концерт [252, c. 7] відбувся у тут 

завдяки Д. Бенністеру (колишньому очільнику королівських скрипалів) у 

1672 році [465, c. 446]; потім — серія концертів 1678 року, організована одним 

із найперших англійських музичних імпресаріо — Т. Бріттеном [275, c. 176]. 

Таку форму музикування П. Голман називає «англійським винаходом» [287, 

c. 226]. Становлення цих публічних концертів має очевидне пояснення: при 

дворі англійського короля ще з початку XVII ст. постійно функціонувало п’ять 

консортів музикантів (трубачі та барабанщики, три об’єднання виконавців на 

дерев’яних духових інструментах та струнних [287, c. 264]. 

Однак ні публічні концерти в Лондоні, ні традиція камерного 

музикування (що сягає корінням часів до встановлення республіки в Англії 

(1649–1660)), ні більш пізня, порівняно з Італією та Францією, поява опери 

(очевидно, Англії бракувало своїх Мазаріні, аби запрошувати італійські оперні 

трупи 77 ), ні «найперша мета придворної музики в Англії — забезпечити 

чуттєвість розваг і служити звуковим оздобленням» [191, c. 203], ні 

узвичаєння виконання і нотодрукуваня творів італійських композиторів 

включно з сонатами і концертами А. Кореллі [244, c. 47] — все перелічене не 

утворило належного ґрунту для того, щоб англійські композитори раніше, ніж 

німецькі, звернулися б до жанру концерту. 

 
77 Для того, аби оцінити масштаб задумів італійця у Франції і порівняти зі станом речей в Англії, 

можна згадати приклад, який наводить В. Жаркова. Йдеться про ідею побудувати у Парижі грандіозну 

будівлю оперного театру і постановкою у ній нового твору Франческо Каваллі відсвяткувати, у такий спосіб, 

королівське весілля [45, c. 10]. 
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Вплив італійської традиції на англійське музичне мистецтво 

безперервно зростав упродовж останніх десятиліть XVII ст., проте не лише 

італійці, а і німці, французи, голландці привносили частку своєї культури в 

Англію, яка на початку XVIII ст. для людей з континенту стала особливо 

привітною завдяки економічному піднесенню [280, c. 6]. Слід зазначити, що 

концертні заходи часто відбувалися в театрах і приватних садах, а антракти в 

опері заповнювали інструментальним концертом з італійських чи в 

італійському стилі сонат і концертів [287, c. 267]. Таким було підґрунтя для 

творчості Ґ. Ф. Генделя, який восени 1710 року вперше прибув до Англії. 

Ґеорґ Фрідріх Гендель (1685–1759) народився в Галле, навчався в 

Німеччині та Італії, а з 1712 року мешкав у Лондоні, що пояснює розгляд його 

концертів у цьому підрозділі. Попри негативний відтінок, який має слово 

«космополіт» для українських (а раніше й радянських дослідників), що 

пояснює відмову від нього у вітчизняній генделіані, західні музикознавці 

постійно його використовують щодо Ґ. Ф. Генделя [434, c. 64; 361, c. 53; 535, 

c. 59 та ін.], у творчості якого довершено поєднались риси музичного 

мистецтва Німеччини, Італії, Франції та Британії: німецького органного 

мистецтва, італійської камерної тріо-сонати, французької опери та англійських 

хорових традицій. Певним поясненням стає захоплення оперою, адже вона, як 

писала В. Конен, більше, ніж будь-який інший жанр, залучає у свою сферу 

прийоми неакадемічної музики [61, c. 295], уможливлюючи експерименти, 

зокрема в сфері оркестрування. 

Джерела генделівського оркестру слід шукати в операх Ж. Б. Люллі та 

Ж. Ф. Рамо. Новаційність викладу в оркестрі останнього та низка 

використаних французьким композитором тембрових ефектів вплинула й на 

інструментальні епізоди опер Ґ. Ф. Генделя: наприклад, у танці з опери 

«Альцінія», сцені привороту в опері «Орландо» чи туги Клеопатри, втіленої 

арфами і засурдиненими струнними інструментами в опері «Юлій Цезар». 

Треба згадати також сюїту «Музика феєрверків», у якій дух Франції відчутний 

не лише завдяки оркеструванню, а й використанню двох менуетів. 
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Водночас Ґ. Ф. Гендель добре розумівся на італійському 

інструментальному концерті, будучи знайомим з А. Кореллі, з яким він грав у 

Римі [535, c. 60], та А. і Д. Скарлатті [231, c. 86], без сумніву, знав Концерти 

ор. 6 Дж. Тореллі, опубліковані у 1698 році, і вже в Англії, звісно, мав нагоду 

чути виступи Ф. М. Верачіні [434, c. 64], який гастролював в Англії і давав 

концерти з творів континентальних композиторів (Ґ. Ф. Гендель, як вказує 

В. Дон, з концертами Й. С. Баха не був обізнаний [231, c. 85]. 

Жанр концерту є широко представленим у творчому спадку 

Ґ. Ф. Генделя. Усі твори з назвою concertо можна поділити на кілька груп:  

— для одного інструмента; 

— для одного чи двох інструментів з оркестром; 

— для оркестру; 

— a due cori78. 

На відміну від тричастинних концертів Й. С. Баха, орієнтованих на 

А. Вівальді, твори Ґ. Ф. Генделя у цьому жанрі варіюються за формою та 

оркеструванням, що пояснюється опорою на кореллівську модель [434, c. 65]. 

Слід наголосити, що оркестровка стає дуже важливим засобом музичної 

виразності в оргàнних концертах Ґ. Ф. Генделя 79 . Вона значно посилює 

діалогічне начало і сприяє проникненню елементів театру в концерт. Зміни в 

оркестровці дають змогу наголосити на взаємодії чи опозиції двох сторін в 

концерті залежно від художньої мети, етапу розвитку і жанрових особливостей 

окремих частин. Оркестр виконує важливу формотворчу функцію, 

наголошуючи на появі tutti й утворення глибокого контрасту з епізодами solo. 

Перманентна увага до змін щільності викладу і відтінку тембру (майже 

однакова чисельність струнних і духових інструментів, несхожа з сучасним 

оркестром, гарантувала добре прослуховування останніх при дублюванні і 

відчутну зміну характеру звуку при мовчанні духових). 

 
78 Ґ. Ф. Гендель визначив дві групи духових інструментів, які розташовувались по різні сторони від 

струнних інструментів у центрі, як Chorus 1 і Chorus 2. Тож це concerti ripieni з двома духовими групами. 
79 Див. детальний аналіз органних концертів ор. 4 Ґ. Ф. Генделя у примітці 23 в додатку Г, а також 

[113]. 
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Усі оргàнні концерти були задумані, написані і презентовані саме як 

світські твори, покликані розважити публіку в антракті. Це, мабуть, і пояснює 

надзвичайну ритмічну гнучкість практично всіх творів без виключень і 

виняткову вишуканість їх оркестрування, проявом якої стали варіювання 

інструментального складу оркестру, перманентні зміни забарвлення мелодії 

чи basso continuo завдяки долученню чи відмові від духових інструментів у 

дублюванні, активні «залучення» оркестру до викладу матеріалу солістом, які 

важко прогнозувати. Усе надає виконанню цієї інструментальної музики риси 

театральності, спрямованої на задоволення публіки. 

Найбільшу славу в жанрі концерту Ґ. Ф. Генделю принесли concerti 

grossi (Д. Берровз пише, що у 1730-х роках концерти А. Кореллі «досягли 

статусу ‘класичних’» і регулярно виконувались британськими музичними 

аматорами» [194, c. 208]). Композитор опублікував два опуси творів з цією 

назвою — ор. 3, 1734 та ор. 6, 1739. Кінець 1730-х років — важлива межа в 

житті Ґ. Ф. Генделя. Відносно стабільне фінансове забезпечення дало підстави 

для прийняття важливого рішення: перестати писати опери і зосередитись на 

пошуку інших форм для втілення музичних ідей: ораторії та concerto grosso.  

Звернення до жанру concerto grosso наприкінці 1730-х років могло би 

здатися трохи дивним, адже на той час цей різновид концерту міг вважатися 

застарілим особливо, якщо врахувати той факт, що концерти Т. Альбіноні, 

А. Вівальді, П. Локателлі та ін. вже побачили світ і були популярними. Дещо 

модифікована, насамперед, через домінування поліфонічного викладу 

вівальдівська модель лежить в основі концертів Й. С. Баха. На цьому тлі 

архаїчність моделі concerto grosso мала б бути ще очевиднішою. Однак ці тези 

могли бути справедливими, коли б йшлось не про Ґ. Ф. Генделя. Він міг 

спеціально звернутися до кореллівської моделі концерту, в основі якої 

структура з різною кількістю частин загалом, несталою кількістю tutti і solo 

епізодів в межах однієї частини, тріо-сонатна основа concertino, тематична 

єдність оркестрових і сольних епізодів. Однак врахувати значні модифікації 

викладу в оркестрі, зокрема використання духових інструментів в concerti 
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grossi Г. Муффата, в сольних концертах Т. Альбіноні та А. Вівальді, уведення 

духових інструментів саме до складу оркестру, а не використання, як 

солюючих інструментів, в концертах Й. Хайнікена і Й. Пізенделя — усе 

демонструє значущість змін, що сталися до 1730-х років. Метою могло бути 

бажання продемонструвати її життєздатність, адаптаційність до нового 

історичного контексту та затвердження власної, генделівської, версії жанру. 

Такий підхід пояснює, чому концерти ор. 6 так не схожі один на одного 

за побудовою, структурою, викладом, переліком інструментів тощо. У 

концертах присутні поліфонічна і гомофонна фактури, камерні дуети і щільні 

тутійні епізоди, риси сольного концерту і concerto grosso, французької 

увертюри, танців різних країн і навіть елементи польського фольклору [446, 

c. 40], пафосне театралізоване і буденне побутове начала, елегантний танець і 

оперне аріозо, патетичні Larghi і нестримно веселі Allegri. Повільні частини 

нагадують кореллівські sonate da chiesa, а оркестрування в крайніх частинах, 

коли другі скрипки перехрещуються з першими та йдуть далі вгору, викликає 

асоціації з викладом в оркестрі ХІХ–ХХ ст. 

Основу цих концертів становить натхненна імпровізація, до якої 

Ґ. Ф. Гендель завжди був схильний, але у цьому циклі вже на іншому — 

концептуальному — рівні. Ці твори віддзеркалюють світогляд Ґ. Ф. Генделя 

або, як влучно написав Е. Блейкман, «мікрокосмос його світу» [171, c. 235]. 

Вкрай мало композиторів могли досягнути таких висот, невимушено і 

природно синтезуючи часом діаметрально протилежні риси. Ч. Кадворт 

називає Ґ. Ф. Генделя «найбільш еклектичним серед усіх композитором» [213, 

c. 122]80, хоча, можливо, цей термін несе певний негативний відтінок. Мабуть 

лише Й. Брамс зумів так художньо переконливо і природно перенести 

класицистичні ідіоми на пізньоромантичний ґрунт [422]. 

Між ор. 3 і ор. 6 є певні відмінності. По-перше, різниця в плані викладу 

в оркестрі. В ор. 3 відчутні значні коливання складу оркестру не лише між 

 
80  Д. Єрслі, аналізуючи концерти Ж. М. Леклера, справедливо вказує, що «мікст культур», 

притаманний французькому композитору, загалом «особливо ефективно проявлявся у першій половині 

вісімнадцятого століття» [535, c. 66]. Цю тезу слушно екстраполювати і на величну фігуру Г. Ф. Генделя. 
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концертами, а й в межах одного (в другій частині першого концерту додаються 

дві флейти). В ор. 6 склад групи concertino (на відміну ор. 3) і ripieno 

залишаються незмінними. По-друге, деякі фрагменти концертів ор. 3 не є 

оригінальними, тобто спеціально написаними, а переробленими з попередніх 

творів [49, c. 6]. По-третє, Ґ. Ф. Гендель мав написати Концерти ор. 3 згідно 

контракту посади капельмейстера в Ганновері [297, c. 294]. Натомість Grand 

Concertos ор. 6 були створені для себе на хвилі натхнення впродовж лічених 

тижнів осені 1739 року. Тож йдеться не так про відмінність процесу створення 

музики «за власним бажанням» чи з примусу, як про чинники, що сприяють 

натхненному творчому процесу або навпаки гальмують його. 

Перший концерт ор. 6 написано для струнного оркестру з двома 

гобоями (grosso) і тріо-сонатного concertino — дві скрипки, віолончель і 

перший клавесин. Grosso супроводжує група інструментів continuo, до складу 

якої входять віолончелі, фагот, другий клавесин і віолоне. Цей інструмент, що 

практично вийшов з ужитку до кінця 1730-х, композитори використовували 

для дублювання віолончелей і контрабасів (долучення віолоне до складу 

оркестру стає ніби своєрідною ремінісценцією минулих часів). На відміну від 

концертів А. Кореллі, в яких при короткотривалих перегукуваннях concertino 

і grosso музичний матеріал у викладі двох груп повторюється, а різниця у 

щільності викладу мінімальна, Ґ. Ф. Гендель з першого такту зіставляє різні за 

барвою групи (монохромна — струнні інструменти і поліхромна — струнні й 

гобої). Сольний епізод у тт. 7–10 стає ще одним свідченням змін: Ґ. Ф. Гендель 

наголошує на несхожості grosso і concertino завдяки дорученню останнім 

нового тематичного матеріалу і максимальному контрасту щільності — tutti і 

concertino. Такі прийоми суттєво відрізняються від концертів А. Кореллі. 

Гобої мають самостійнішу, ніж в оргàнних концертах, партію і 

використовуються як для дублювання, так і з метою перегукування (І ч., 

тт. 19–20; ІІ ч., тт. 25–26). Також слід вказати на репетиційний фон альтів і 

солюючої віолончелі (в унісон) для перегукувань між скрипками та широких 

стрибків в їх партіях (ІІ ч., тт. 19–24). Ґ. Ф. Гендель незмінно уважний до 
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взаємозалежності між щільністю викладу й динамікою, тому на piano (тт. 29–

32) відмовляється від гобоїв. 

Зміни оркестрування тісно пов’язані з музичною формою. Ґ. Ф. Гендель, 

використовуючи старовинну концертну форму, дуже близький у ній до 

сонатної: після викладу першого музичного матеріалу почергово tutti, лише 

concertino і знову tutti (без гобоїв, від т. 9 з гобоями), композитор модулює в 

ре мажор — тональність домінанти. Рудиментарна розробка (тт. 29–38, tutti) 

виділяється тональною нестабільністю. Репетиційний фон, мінорний лад, 

перепади динаміки і фактури, зміни щільності звучання відтворюють 

динамічність викладу і спрямовані до стабільності — репризи, у якій весь 

матеріал викладено в основній тональності. Четверта частина — фуга, проте в 

сольних епізодах це діалог двох скрипалів на тлі супроводу. Найбільш тривале 

у концерті tutti (25 тактів), утворює грандіозну кульмінацією81. Варта згадки 

незвична оркестровка закінчення Концерту: pianissimo всього оркестру, яке 

привносить просвітлення у фінальні такти — це приклад експресивної функції 

оркестровки. Такий прийом неодноразово використовується і в інших 

концертах ор. 6 (наприклад, у четвертому концерті). 

На початку другого концерту Ґ. Ф. Гендель залучає максимальне за 

силою tutti — задіяно всі інструменти, відповідно, з утворенням рельєфного 

протиставлення групі concertino. Друге tutti зіставлено лише з двома 

солюючими скрипками. Дедалі більш часті й неоднакові за тривалістю 

протиставлення concertino і ripieno, за участі гобоїв чи без них, з почерговим 

вступом окремих інструментів чи їх одночасним використанням — кількість 

варіацій є майже нескінченною, що є для композитора основною рушійною 

силою розвитку. Таке розмаїття варіантів зіставлення двох груп дуже несхоже 

з підходом А. Кореллі і є свідченням не копіювання, а переосмислення 

кореллівської моделі концерту. Партія оркестру загалом відзначається 

щільністю викладу, зокрема гобої паузують лише при вступі concertino. У 

другій частині використано нетипові навіть для більш пізніх музичних стилів 

 
81 Н. Зейфас дещо пафосно назвала її «“Героїчна симфонія” першої половини XVIII ст. [49, c. 7]. 
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перехрещення других і перших скрипок (тт. 10–13), коли в партії других 

використано звуки значно більш високі, ніж у перших. Порушення звичної 

побудови вертикалі спричинено використанням імітацій у квінту між двома 

групами скрипок, а, відтак, композитор прагне не порушити логіку викладу 

кожної лінії окремо заради збереження загальної гармонії. 

У складі оркестру третього концерту духові інструменти відсутні. 

Перша частина — кілька варіацій на basso ostinato у хоральному викладі, як 

стилізація сарабанди. Друга частина — подвійна фуга. Солісти відсутні, тож 

ця частина — це concerto ripieno. В основі лежить незначний за силою 

контраст щільності (завдяки почерговому виключенню окремих партій) і 

ритмічного малюнку (між двома темами фуги), а також зіставлення фактур з 

іншими частинами Концерту. Третя частина характеризується ламаною, зі 

стрибками на великі інтервали темою та несподіваними акцентами, що має 

схожість з викладом у кількох концертах А. Вівальді (тож Ґ. Ф. Гендель не 

залишається осторонь від новацій 1720 – 1730-х років). Її середній розділ (від 

т. 29) — це «відхилення» у жанр сольного концерту: скрипка з групи 

concertino стає єдиним солістом. Перегукування солістів і груп підкреслюють 

варіюванню менш і більш щільного звучання. Тривалий епізод солювання, 

гомофонна фактура та унісон у перших тактах стають ще однією алюзією до 

А. Вівальді. Слід також згадати про полонез (четверта частина Концерту). 

Його грубуватість, утворена ритмічно важкою пульсацією четвертей і вісімок 

та подвійним органним пунктом на тонічній квінті у низьких струнних роблять 

цей танець своєрідним «уявленням про полонез», а не власне полонезом. 

Четвертий концерт має однаковий з третім склад оркестру — без 

духових інструментів. У ньому переважає важкуватий, щільний виклад, а 

контраст утворюють нечасті співставлення concertino і ripieno. У перших 

трьох частинах домінує поліфонічна фактура, але фінал невимушеністю 

мелодії зі значною кількістю пауз, несподіваними змінами малюнку, 

широкими стрибками і акуратним басом нагадує твори італійських 

композиторів: Найпримітнішим є оркестрування коди в четвертій частині. Дві 
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скрипки solі (т. 101), викладають мелодію, а у т. 109 з’являється педаль на 

ІІІ ступені, яка, на відміну від тонічного чи домінантового органного пункту, 

є не частим прийомом. Вона підкреслює мінорний лад і посилює трагічне 

начало загалом. Почерговий вступ інструментів утворює ефект близький до 

оркестрового crescendo. Оркестрування коди незвичне через свою 

експресивність і особливі прийоми, відсутні у концертах А. Кореллі. Це 

черговий приклад їх переосмислення саме завдяки реновації оркестровки. 

П’ятий концерт оркестровано для двох гобоїв, фагот (у складі 

інструментів continuo) та струнних інструментів. Твір починається 

абсолютним solo першої скрипки, що не є незвичайним (наприклад, перший 

концерт з ор. 3 А. Вівальді), проте факт, що для початку урочистого Largo 

обрано скрипку без супроводу привертає увагу: це ніби «скрипка a la tromba», 

що нагадує сонати М. Каццаті і концерти Дж. Леґренці. Використання 

тридцять других тривалостей, як розгін до сильної долі, теж ніби суперечить 

меті солювання. Можна припустити, що це спосіб уникнути точного 

відтворення стилю у вочевидь французькій за духом увертюрі. Друга 

частина — фуга, тема якої має танцювальні джерела. Після експозиції 

Ґ. Ф. Гендель «вимикає» tutti і подальше розгортання музичного матеріалу 

доручено солістам з використанням численних перегукувань. Рельєф викладу 

збагачує і органний пункт tasto solo (тт. 14–18). Звертає увагу неоднакова роль 

органного пункту у сольному чи тутійному епізодах. У першому випадку він 

не надто контрастує солістам, відтіняючи верхній регістр, у другому (тт. 27–

28) — це очевидне посилення об’ємності. Третя частина — perpetuum mobile з 

опорою виключно на гомофонну фактуру. Таке тридольне скерцо цілком 

могло би прозвучати у симфонії не лише Л. Бетховена, а й Ф. Мендельсона. 

Кожний динамічний контраст підкреслено відповідною зміною щільності 

викладу і витонченим оркеструванням. У цій частині Ґ. Ф. Гендель ближче, 

ніж будь-коли, зазирнув у світ казково-фантастичних образів. Натомість у 

п’ятій — він передбачив об’єктивний світ фіналів симфоній віденських 

класиків зі струнними тремоло, дубль-штрихом, фоно-орнаментальними та 
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акцентними дублюваннями між гобоями і скрипками, регістровими 

перегукуваннями і тембровими ефектами. П’ятий концерт є яскравим 

прикладом неповторного генделівського стилю — поєднання елементів стилю 

різних композиторів і навіть епох. Характер викладу і образна сфера шостої 

частини після ремінісценцій останньої чверті XVII і містків у першу чверть 

ХІХ повертає слухача у середину XVIII ст. 

Шостий концерт оркестровано для струнних і духових інструментів. В 

основі першої частини є зіставлення неоднакового за щільність викладу 

матеріалу (concertino і tutti) є. Певна рівномірність цих зіставлень у поєднанні 

з використанням перерваного звороту (т. 19) забезпечує плавність «модуляції» 

старовинної двочастинної у тричастинну форму (АВВ1). Друга частина (фуга) 

характеризується насиченим звучанням всього оркестру і не містить 

контрастних епізодів. Третя частина — musette — вносить у мінорний 

Концерт, насамперед, ладовий контраст (її написано в мі-бемоль мажорі). 

Змінюється й оркестровка: на зміну форсованому звуковидобуванню у фузі 

з’являються витримані ноти, legato, опорним стає низький регістр — усе 

сприяє важкості, незграбності. Особливо цьому сприяють часте використання 

органного пункту у basso continuo, продубльованого альтами. Основну 

опозицію становить протиставлення неоднакової щільності і тембральної 

барви: concertino (лише струнні інструменти) і tutti (струнні інструменти і 

гобої, гугнявий тембр яких ясно прослуховується). Оркестровка і 

«відхилення» у жанр сольного концерту є важливим формотворчим чинником 

у цій частині: чергування concertino і tutti, типове для concerto grosso, і tutti 

всіх виконавців використано в перших двох розділах musette. Частину 

написано у тричастинній формі АВСВ, де В — це розвиток А, натомість С — 

контрастний середній розділ. Початок середнього розділу підкреслено 

відчутною зміною характеру викладу: безперервні фігурації шістнадцятих — 

почергово у перших і других скрипок на тлі супроводу інших струнних 

інструментів. Це формує чергове «відхилення» у жанр сольного концерту з 

очевидним виділенням скрипок за рахунок більш складної в технічному 
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відношенні і яскравої в мелодичному партії. Щодо гобоїв, у середньому 

розділі вони відсутні. Їх вступ знаменує репризу і повернення до concerto 

grosso. Ч. Берні вказує на особливе ставлення Ґ. Ф. Генделя до цієї частини і 

неодноразове її виконання за різних обставин [195, c. 54]. В останній частині 

саме неоднаковий оркестровий виклад знаменує переключення між видами 

концерту: об’єднання всіх скрипок обох груп і гобоїв у точному унісонному 

дублюванні сприяє виділенню верхнього голосу на тлі акомпанементу інших 

виконавців. Такий виклад, відсутність контрастних зіставлень щільності і 

відмова від солюючих інструментів є ознаками concerto ripieno. В епізодах 

утворюється відхилення в жанр сольного концерту: солююча скрипка ясно 

виділяється на тлі акордового супроводу оркестру. Тож композиційним 

прийомом є контраст двох видів концерту, утворений різним викладом. 

Сьомий концерт — це concerto ripieno, оркестрований лише для 

струнних інструментів, очевидно, з метою наголосити на максимальній 

схожості зі складом оркестрів італійських композиторів — А. Кореллі, 

Дж. Тореллі та ін. Компенсатором відсутності солістів у другій частині (фуга) 

стають особливо часті перегукування між окремими групами струнних 

інструментів, а відмова від духових інструментів ніби урівноважується 

постійними регістровими зіставленнями. Так, багаторазові повторення 

спадних чотиритонових фраз формують звукові каскади (ІІ ч, тт. 47–48; 63–

66). Їх нестримність особливо проявляється у порівнянні з епізодами tutti 

(наприклад, тт. 63–66) без помітних змін напрямків руху. Це пов’язано з 

унікальною «горизонтальною» темою фуги: чотирнадцятиразове повторення 

f2 з виписаним прискоренням ритму: 2 половинки, 4 чверті, 8 вісімок. Цей 

спосіб можна зустріти і в інших концертах: наприклад, у першій частині 

одинадцятого концерту він використовується з такою послідовністю, що стає 

одним з основних виразових засобів загалом. Мало хто ризикнув би писати 

фугу на таку тему82. За драматизмом, інтенсивністю розвитку і рельєфністю 

вказаних каскадних послідовностей вона більше схожа на частину симфонії, 

 
82 Ймовірно, це демонстрація композиторського чуття гумору, як і фінальний танок «Hornpipe». 
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ніж на «класичну» фугу. Проявом англійського гумору можна вважати п’яту 

частину концерту — старовинний матроський танець «Hornpipe», який, як і 

інші номери концерту, викладено на п’ять партій струнних інструментів. 

Багаторазові гойдання струнних віддалено можуть нагадати виконання на 

волинці, хоча, ймовірно, звуконаслідування і не було на меті Ґ. Ф. Генделя — 

в попередніх концертах, партитури яких містять дерев’яні духові інструменти, 

композитор цей танець не використав. 

Восьмий концерт (лише струнні інструменти), за побудовою нагадує 

оркестрову сюїту у стилі da camera з послідовністю різних танців. У першій 

алеманді найсильнішим є контраст між скрипками та басами, які практично на 

кожний пасаж в партії перших відповідають скороченою версією у нижньому 

регістрі. В алеманді привертають увагу кілька несподіваних модуляцій. 

Наприклад, модуляція з фа-мінору безпосередньо в соль мінор. Половинний 

каданс на домінантовому тризвуку у фа мінорі без будь-якої зупинки 

переходить у домінантовий секундакорд до соль мінору, що вже несподівано. 

Втім, ефект посилюють два широких стрибки восьмими тривалостями в партії 

перших скрипок g — e1 — fis2 із зупинкою на останньому звуці (т. 18). 

Аналогічне враження утворює еліпсис у т. 15: кадансовий квартсекстакорд і 

домінантовий тризвук у мі бемоль мажорі «розв’язуються» у домінантовий 

секундакорд фа мінору, поява якого підкреслюється стрибком на велику нону 

у партії скрипок d1 — e2. Важко однозначно визначити мету таких 

несподіваних для середини XVIII ст. гармонічних й інтонаційних зворотів, що 

навіть сьогодні звучать різко. Третя частина Andante allegro — це приклад 

твору, який втратить більшу частину своєї виразності у разі виконання на 

клавесині чи оргàні, адже перманентні перегукування між групами скрипок у 

різних регістрах та опозиція tutti — concertino є квінтесенцією викладу цієї 

частини. Те саме стосується і п’ятої частини — сициліани з перегукуванням 

між групами скрипок у різних регістрах та опозицією tutti — concertino. Це 

квінтесенція викладу цієї частини. Її закінчення (від т. 42) привертає увагу 

незвично романтичною оркестровкою: поєднання pianissimo і tutti, 
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перегукування між низькими та високими струнними, легкі акценти на кожній 

ноті і поступове збільшення відстані між крайніми голосами утворюють 

магічне відчуття і являють черговий приклад погляду у ХІХ ст. Коротка і 

швидка шоста частина без виділених солістів (concerto ripieno) примітна 

збалансованістю дублювань: дві солюючі скрипки грають в унісон із першими 

скрипками, а другі скрипки — в унісон з альтами. Враховуючи бас, 

утворюються три практично однакові за силою лінії — приклад органічного 

поєднання різних інструментів за умови поліфонічної фактури. 

Дев’ятий концерт, оркестрований знову лише для струнних 

інструментів, розпочинається коротким театралізованим у дусі французьких 

увертюр Largo (остинатний ритмічний виклад, майже незмінна фактура, 

нарочито повільний темп, попри довгі ноти). Неодноразові спадні стрибки на 

нону в партії перших скрипок у поєднанні з незмінною тривалістю нот 

позбавляють мелодію наспівності. Відмова від concertino на користь ансамблю 

скрипок з акомпанементом решти музикантів утворює чергове відхилення в 

concerto ripieno. У другій частині композитор повертається до concerto grosso, 

поширюючи принцип зіставлення не лише на tutti і concertino, а й на тонку гру 

тіні й світла завдяки переключенням мінору в однойменний мажор у межах 

дуже коротких фраз першого tutti. Як і в декількох інших концертах, у сольних 

епізодах (ІІ ч., тт. 29–36; 51–61) Ґ. Ф. Гендель тяжіє до сольного скрипкового 

концерту. Перманентні зіставлення concertino і tutti, посилені вказаними 

ладовими трансформаціями, стають відправною точкою для формування 

контрасту «вищого рівня»: між concerti grosso і solo завдяки зіставленням 

викладу, притаманного кожному виду. 

Десятий концерт, оркестрований лише для струнних інструментів, 

розпочинається драматичною французькою увертюрою. Дух оперного театру 

особливо відчутний за рахунок протиставлення повільної та величної вступної 

прелюдія) і швидкої основної частин (фуга). Музичний матеріал у цій та другій 

(«Арія») частинах експонує весь оркестр: низькі струнні трактовано не як 

самостійні, а як відлуння надривних фраз у високих струнних інструментах. 
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Поділ на групи і відсутність солістів вказують на те, що ця і друга частини є 

concerto ripieno. Витримані звуки утворюють значний об’єм звучання: фактура 

незмінно щільна, без найменшого розрідження. У третій частині (Allegro) 

Ґ. Ф. Гендель повертається до concerto grosso, проте значної активізації 

протиставлення concertino і ripieno не відбувається: ближче до кінця опора на 

tutti стає безперервною, і лише швидкий темп дезавуює важкість звучання. 

Третє поспіль Allegro — четверта частина (вільна концертна форма) — це 

повернення до concerto grosso, ознакою якого є використання concertino у 

сольних епізодах. Жанровим джерелом частини є куранта. Характер музики 

нагадує концерти А. Вівальді завдяки широким стрибкам і підкресленню 

трелями акцентів у першій темі (її експонують дві скрипки concertini). Друга 

тема у викладі tutti спирається на гамоподібний рух і завдяки такій оркестровці 

звучить напрочуд м’яко. Гігантське за розміром перше tutti (38 тактів в 

масштабі 116 загалом) засновано на розвитку двох тем, а перший сольний 

епізод дуже короткий — лише сім тактів. Диспропорція тутійних і сольних 

епізодів є характерною рисою цієї частини, тож основний контраст утворюють 

не так зіставлення concertino і ripieno, як високих і низьких струнних 

інструментів, підкреслюють відмінність між гамоподібними пасажами 

шістнадцятими і рухом по розкладених акордах з октавними стрибками 

восьмими. Використання трьох швидких частин поспіль з опорою на танці 

привносять у цей концерт риси сюїтності. 

Одинадцятий концерт — один з найбільш «сольних» концертів циклу; 

мабуть в жодному іншому концерті скрипка не солює так активно, і 

послідовно. У двох останніх частинах (Andante і Allegro) тривають 

багаторазові відхилення у сольний концерт (наприклад, V ч., тт. 28–37: solo 

скрипки на тлі супроводу акордами в оркестрі) і concerto grosso (V ч., тт. 5–21: 

типовий виклад для concerto grosso). Такі риси цього твору зумовлені тим 

фактом, що він є транскрипцією іншого — сольного — концерту для оргàна з 

оркестром ор. 7, № 2 Ґ. Ф. Генделя (його було видано пізніше, але написано 

раніше [446, c. 53]). Можливо тому в одинадцятому концерті найбільш 
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наполегливо серед усіх концертів ор. 6 наголошується на контрасті concertino 

і grosso, різних фактур (мелодії з акомпанементом, акордів, фугато), динаміки 

і регістрів. Привертає увагу очевидне звуконаслідування співу птахів у партії 

скрипок (п’ята частина, тт. 22–27). Слід вказати й на каденцію сольної скрипки 

наприкінці четвертої частини. Її розташування (перед кодою) та функція 

(імпровізація соліста з використанням технічно складних способів) тотожні 

каденції в класицистичному концерті, що є черговим поглядом у близьке 

майбутнє. Слід зауважити, що у бароковому концерті місце розташування 

каденцій, їхнє число, наявність чи відсутність загалом не були у жодний спосіб 

стандартизовані бароковими композиторами. У процесі становлення дедалі 

чіткіших розділів форми складається традиція до використання однієї, замість 

кількох каденцій. Найбільш очевидний і яскравий приклад ретельно 

розробленої каденції — це каприси у концертах П. Локателлі. Втім, навіть у 

композиторів, які писали вже в епоху Класицизму, можна зустріти вказівку 

щодо кількості каденцій (скрипкові концерти Дж. Демакі) або каденція може 

бути відсутня загалом, навіть попри те, що твір пише виконавець-віртуоз 

(скрипкові концерти Дж. Б. Віотті). 

Дванадцятий концерт оркестровано лише для струнних інструментів. 

Перша частина є увертюрою у французькому дусі, але, на відміну від 

попередніх прикладів, перша частина цього концерту більше схожа на 

речитатив, ніж церемоніальну процесію. Ґ. Ф. Гендель постійно використовує 

діалог між concertino і tutti. Це не конфлікт, а співробітництво. Тендітніше 

звучання першої групи сприяє пом’якшенню патетики, притаманної другій. 

Тож метою протиставлення напевно є не лише контраст щільності, а й 

послаблення нарочитої театральності. Стримане звучання першої групи 

сприяє пом’якшенню пафосності, притаманної другій. Тож їх метою їх 

протиставлення вочевидь є не лише контраст щільності, а й певне послаблення 

умисної театральності. Наступне Allegro у стилі perpetuum mobile є прикладом 

вільного прочитання Ґ. Ф. Генделем старовинної концертної форми через 

довільне чергування tutti і solo епізодів, непропорційність їх розмірів та опору 
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в останніх на групу concertino або скрипку solo. Не має аналогів у концертах 

музична форма третьої частини циклу — арії з варіацією, з її мінімально 

можливою кількістю партій (трьома). Тож розділ на групи тут відсутній і 

concerto grosso, як досить регулярно у цьому циклі, перевтілюється на concerto 

ripieno. У варіації фактура стає різноманітнішою завдяки активізації низьких 

струнних інструментів. Коротке Largo примітне змішаної фактурою: це 

мелодія (група concertino) з акомпанементом (ripieno), проте мелодичний 

матеріал наявний у постійних імітаціях всіх трьох солістів. Це приклад 

трансформації сталого способу викладу завдяки поєднанню гомофонної 

(загалом) та поліфонічної фактур (у групи concertino), точного ритмічного 

дублювання в оркестрі впродовж всієї частини та фоно-орнаментального між 

сольною віолончеллю і групою низьких струнних (тт. 3–5) з утворенням 

багатошарового, рельєфного викладу в оркестрі. 

Чимало явищ, процесів, подій, підходів за одних обставин стають 

свідченням прогресу, але за інших їхня роль може змінитися радикально. 

Concerti grossi ор. 6 А. Кореллі, написані, у 1680-х роках здійснили революцію 

в історії концерту. Водночас ця модель наприкінці 1730-х років не може 

сприйматися так само однозначно. У жодний спосіб не ставлячи під сумнів 

художні якості Grand Concertos ор. 6 Ґ. Ф. Генделя і майстерність композитора, 

обдарованість якого і досвід уможливили неповторно переконливий синтез 

різних стильових елементів у них (враховуючи неодноразові містки на 

десятиліття вперед, очевидно, йдеться не лише про минулий і теперішній, а й 

про майбутній час), ці твори є, консервативними. Водночас вони є черговим 

підтвердженням неоднозначності тверджень стосовно явищ культури: їх 

прогресивність проявляється у доведенні життєздатності кореллівської моделі 

концерту, яка і за інших історичних умов може залишатися привабливою як 

для композитора, так і для публіки. Зрозуміло, що для цього Ґ. Ф. Гендель мав 

внести у модель А. Кореллі значні зміни, а не копіювати її. Ці зміни найбільш 

очевидні в двох проєкціях. По-перше, у відчутному посиленні драматичного 

начала, що має безумовним джерелом театральність, генетично притаманну 
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Ґ. Ф. Генделю. По-друге, у синтетичному підході до будь-якого жанру і до 

концерту особливо. Адже поєднання німецьких, італійських та французьких 

стильових рис утворює дієву суміш, яка сприяє модифікації кореллівської 

моделі концерту наприкінці 1730-х років й уможливлює її осучаснення. 

Подальші трансформації concertі grosso і ripieno, поява symphonie concertante 

у XVIII ст. і концерту для оркестру у ХХ переконують у цьому. 

Висвітлення оркестру в концертах Ґ. Ф. Генделя буде неповним без 

згадування трьох останніх його композицій в цьому жанрі — Concerti a due 

Cori (HWV 332–334). Загалом у цих творах використано не дві, а три групи: 

дві групи духових інструментів та струнний оркестр і continuo. У першому 

концерті кожну з двох груп concertino складають 2 гобоя і фагот, у другому і 

третьому концертах — 2 гобої, фагот і 2 валторни. Значна кількістю 

виконавців, а також їх урочистий і святковий характер уможливлюють 

припущення, що ці твори могли використовуватися не лише для виконання у 

приміщенні, а як сюїти «Музика на воді» чи «Музика феєрверків», просто неба. 

Звертає увагу використання валторн разом з іншими духовими інструментами, 

що, безумовно, посилює силу звуку і утворює ще тембрально різноманітніший 

оркестр. Використання духових інструментів відкрило цілком нові 

можливості до контрастування, адже в основі всіх концертів лежить опозиція 

між духовими інструментами двох груп concertino та струнними. Крім того 

Ґ. Ф. Гендель дедалі частіше враховує специфіку окремих інструментів і 

звертається до фоно-орнаментального дублювання з метою зробити партії 

особливішими без втрат у силі звуку і тембральній насиченості оркестру 

загалом (наприклад, друга частина першого концерту HWV 332, тт. 3–4 

містить різний ритмічний малюнок у струнних і дерев’яних духових 

інструментів, вартий пера Л. Бетховена). Валторнам (другий концерт, 

HWV 333, І ч. т. 9, т. 16 тощо) або навіть одній валторні (т. 11) зрідка 

доручається коротка фраза, яка виділяється завдяки відсутності супроводу і 

несподіваному тембру солістів, проте у концертах переважає точне 
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дублювання і в основі розгортання музичного матеріалу лежать імітації та 

перегукування. 

Незважаючи на певну обережність композиторів першої половини 

XVIII ст. у виявленні специфіки окремого інструмента, ставлення до тембру в 

оркестрі невпинно, хоча й повільно, змінюється 83 . Окрім безпосереднього 

свідчення (розгорнуті obbligato), цей процес виявився й опосередковано 

завдяки нечастим уведенням до складу оркестру незвичних інструментів. 

А. Лув’є і П. Кастане вказують, що у другій третині XVIII ст. композитори чи 

не перше в історії починають використовувати екзотичні інструменти [352, 

c. 13–14] (glockenspielen a clavier, дзвіночки з клавіатурою, тамбурин та 

triangle evoquant, трикутник, що пробуджує). Прикладом є танець Давида з 

опери «Саул» Ґ. Ф. Генделя чи violette marine («petite viole douce» — маленька 

ніжна скрипка) в його іншій опері — «Орландо», тобто задовго до опер 

«Викрадення із сераля» та «Чарівної флейти» В. А. Моцарта або «Військової 

симфонії» Й. Гайдна. 

Генделівська концепція оркестрування концертів принципово 

відрізняється від підходу у композиторів-класиків. В основі Ґ. Ф. Генделя 

лежить тембральний і фактурний контраст між concertino та tutti (або 

concertino та ripieno) та превалювання унісонного дублювання між солістами 

і оркестром аж до редукції викладу в останньому до трьох-чотирьох 

партитурних рядків, як в Grand concertos оp. 6 (четверту частину дев’ятого 

концерту записано на чотирьох рядках — дев’ять інструментальних партій, 

третю частину дванадцятого концерту записано на трьох рядках — вісім 

партій). Для других характерно утворення контрасту між одним солістом (в 

інших, крім концертів, симфонічних жанрах поширеним стає опозиція 

оркестрових груп) та монохромним чи поліхромним інструментальним 

об’єднанням, яке акомпанує солісту. Попри цю принципову відмінність, саме 

три концерти а due cori стають нагодою продемонструвати слушність більш 

численного і тембрально різноманітного оркестру, який здатен втілити 

 
83 Див. аналіз прояву концертності в оркестрових сюїтах Ґ. Ф. Генделя у примітці 24 у додатку Г. 
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глибший ступінь контрасту, утворити більш об’ємне звучання, варте гри 

просто неба. Тож черговий експеримент Ґ. Ф. Генделя, не вносячи 

революційних зрушень просто зараз, утворює підґрунтя для наступних і вже 

концептуальних змін за кілька десятиліть. 

Основний внесок Ґ. Ф. Генделя у жанр інструментального концерту 

пов’язаний з оргàнним концертом. Попри кілька короткотривалих епізодів 

поєднання оргàна (сольний інструмент) з оркестром (супровід) у концертному 

творі, послідовність праці Ґ. Ф. Генделя, масштабність і глибина цих творів, а 

також очевидність більшої, ніж в concerti grossi, опори в них на вівальдівську 

модель жанру, дають змогу назвати саме цього композитора фундатором 

жанру концерту для оргàна з оркестром. Для барокової музики загалом і для 

Ґ. Ф. Генделя зокрема, оргàн є не просто одним з багатьох інструментів, а над-

інструментом. Його поєднання з оркестром є цілком природнім для 

композитора, черговим і незаперечним втіленням неповторної символічності 

оргàна. Й питання незбалансованості їх поєднання, домінування тембру 

соліста за невеликого тогочасного оркестру, не постає. Водночас очевидно, що 

тембр оргàна не є принциповим для композитора, який допускає його вільну 

заміну на клавесин (чи арфу) з утворенням зовсім іншого співвідношення сил 

у парі соліст і оркестр. Втім, для композиторів доби Романтизму та наступних 

стильових епох поєднання оргàна з оркестром має, передусім, семантичний, а 

не практичний сенс84. 

Здобутки Дж. Тартіні та А. Вівальді у жанрі інструментального 

концерту швидко отримали позитивне сприйняття і стали рушійною силою 

трансформації жанру на наступні десятиліття і століття. Вплив концертів 

Ґ. Ф. Генделя на подальший розвиток концерту не такий очевидний і 

прямолінійний, однак не менш важливий: це демонстрація життєздатності 

старовинної моделі за нового історичного контексту, метаморфоз жанру 

концерту і розвитку оркестру за умови внесення відповідних модифікацій, 

 
84  Оргàн як символ християнства у симфонічній поемі «Битва гуннів» Ф. Ліста чи як втілення 

Високого у кантаті «Історія доктора Іоганна Фауста» А. Шнітке. Детальні міркування щодо взаємодії оргàна 

і оркестру див. [99]. 
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насамперед, стосовно викладу в оркестрі, який і відобразив суттєвість 

трансформацій жанру. Абсолютно вільне і непередбачуване переміщення між 

трьома видами концерту в межах циклу чи частини і відповідна гнучкість 

оркестрування є складовими елементами оновлення кореллівської моделі 

concerto grosso. Межування concerto grosso і solo concerto утворює у різних 

творах два несхожих варіанти трактування сольних епізодів в concerto grosso: 

1) жанрова модель concerto grosso залишається незмінною у разі опори 

на контраст між tutti і concertino; 

2) жанрова модель трансформується за умови «відхилення» в жанр 

сольного концерту — одноосібне солювання скрипки означає зіставлення solo 

і оркестру. 

Переключення між concerto grosso і concerto ripieno підкреслює 

контрастність фактур: поліфонічна в concerto grosso і переважно гомофонна в 

concerto ripieno. Перманентне чергування трьох видів концерту стає 

інноваційною рисою генделівського прочитання concerto grosso. Зазначений 

підхід сприяє поглибленню ритмічного, регістрового, динамічного і 

тембрового контрастів. Однак найважливішим стає протиставлення фактур і 

щільності викладу, які за умов згаданих переключень виводять контраст на 

цілковито інший рівень. Вказані жанрові перемикання, на яких додатково 

наголошується завдяки особливим тембровим ефектам чи штрихам, гнучкості 

складу оркестру та посиленню вагомості колориту в оркестровці, покладено в 

основу генделівської моделі concerto grosso, яка знаменує переосмислення 

кореллівської. 

Потрібно зазначити, що зацікавлення жанром концерту (concerto grosso 

та інструментальним концертом) в Англії пов’язано не лише з іменем 

Ґ. Ф. Генделя, а й інших композиторів, хоча нової фігури такого масштабу в 

країні не буде ще довго. Ґ. Ф. Гендель, спираючись на італійську концертну 

традицію, успішно популяризував жанр в Англії, підготувавши належний 

ґрунт для появи концертів у творчості наступного покоління англійських 

композиторів. 
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На середину і другу половину XVIII ст. припадає творчість Джона 

Стенлі (1712–1786), Річарда Маджа (1718–1763), Вільяма Бойса (1711–1779) і 

Чарльза Ейвісона (1709–1770). Перші три композитора, насамперед, 

цікавилися вокальними жанрами, хоча й зверталися спорадично до концерту. 

Першими згадаймо 6 concerti grossi op. 2 Д. Стенлі (1742). Ці твори ще 

більшою мірою, ніж концерти Ґ. Ф. Генделя, орієнтовані на модель концертів 

А. Кореллі. Однак надзвичайна популярність музики Ґ. Ф. Генделя в Англії 

загалом та його органних концертів зокрема віддзеркалилася на згаданих 6 

concerti grossi op. 2 Д. Стенлі. Адже він переробив їх в концерти для оргàна з 

оркестром, що сприяло їх певному осучасненню завдяки трансформації жанру. 

Six Concertos in Seven Parts Р. Маджа, опубліковані у 1749 році, несуть 

відбиток концертів А. Кореллі та Ґ. Ф. Генделя. За жанром вони частково 

належать до concerti grossi, частково — до інструментального (органного) 

концерту. Тінь А. Кореллі з’являється у точному повторенні кореллівського 

складу групи concertino (дві скрипки та віолончель і basso continuo) та 

оркестру, який складають лише струнні інструменти і basso continuo. Це надає 

циклу глибокого відтінку архаїчності. Водночас вплив Ґ. Ф. Генделя 

виявляється у розвиненій сольній партії оргàна у третій та четвертій частинах 

шостого концерту, що, фактично, перетворює цей твір на інструментальний 

органний концерт.  

Вісім Симфоній В. Бойса, опубліковані у 1760 році, попри авторське 

визначення, насправді є concerti grossi: на це вказують часті зіставлення 

меншої та більшої груп у багатому, тембрально змішаному оркестру, який 

залучає дерев’яні і мідні духові, а також всі струнні інструменти (п’ятий 

концерт містить також партію литавр). Це приклад переосмислення вже 

старовинного жанру завдяки опорі на темброво багатий оркестр, який 

складається з інструментів чотирьох груп, забезпечуючи яскраву презентацію 

музичного матеріалу і їх сповнені контрастів діалоги. 

Ч. Ейвісон, на відміну від сучасників, зосередився саме на концерту, 

написавши близько 50 творів у цьому жанрі. Його головним, хоча, й 
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опосередкованим орієнтиром був Ф. Джеміньяні, якого він наслідував, 

наприклад, обираючи для своїх творів інструментальний склад concertino 

останнього. Однак основною моделлю, безумовно були концерти op. 6 

А. Кореллі з чотиричастинною структурою, послідовністю темпів повільно — 

швидко — повільно — швидко та опорою на парадигму sonata da chiesa. 

Використання подекуди фуги (швидка друга частина) та виявлення жанрових 

рис сарабанди (третя) і жиги (четверта частини) надає концертам Ч. Ейвісона 

риси барокової сюїти. 

Основна причина згадування у цьому підрозділі творів композиторів, які 

формально творили у другій половині XVIII ст., пояснюється притаманною їм 

всім спільною рисою: за духом і формою вони належать бароковій традиції. 

Складається враження, що Д. Стенлі, В. Бойс та Ч. Ейвісон, віддаючи належне 

concerto grosso, який вочевидь вже поступався за популярністю сольному, і 

звертаючись у 1760–1670-х роках до майже архаїчних його жанрових рис, 

уникали реалій свого часу. Звісно, певною мірою ці концерти віддзеркалюють 

іншу добу, наприклад, завдяки оркеструванню, яке стає колоритнішим. 

Водночас за музичною формою і структурою концерти згаданих композиторів 

належать до стилю бароко. 

Архітектори нових епох завжди працюють поруч із тими, хто продовжує 

втілювати у своїй творчості символи часу, що спливає. Видатні майстри 

Бароко, насамперед, Й. С. Бах та Ґ. Ф. Гендель, як демонструє аналіз їх 

концертів, часто використовують гомофонно-гармонічну фактуру. Втім, 

майже завжди джерелом гомофонії залишається поліфонія — її прояви 

очевидні через поширеність змішаної, гомофонно-поліфонічної фактури або 

завдяки використанню прихованої поліфонії навіть в умовах одноголосся. 

Композиторами епохи Класицизму поліфонічний виклад загалом і жанри 

поліфонічної музики зокрема не були відкинуті, проте трансформувалися зі 

звичного і ординарного на спеціальний і семантично значущий елемент, який 

залучається лише за певних обставин. 



281 

 

Англійська інструментальна музика через особливості історичного 

розвитку країни, політичні обставини формування жанрових преференцій в 

суспільстві змогла зберегти вірність Бароко тоді, коли понад двадцять років 

пройшло від появи симфоній М. Монна, К. Каннабіха та Й. Стаміца, десять чи 

більше років, як сини Й. С. Баха створили клавірні концерти, а Й. Гайдн 

написав струнні квартети. Для англійських композиторів третьої чверті 

XVIII ст. Ґ. Ф. Гендель залишається основним прикладом для наслідування. 

Однак не можна стверджувати, що, певною мірою, похідний характер 

концертів В. Де Феша, Р. Маджа, Д. Стенлі, В. Бойса, Ч. Ейвісона, Т. Арне та 

інших митців 1740–1760-х років несе лише відбиток копіювання. Якщо 

композитор за нових історичних умов здатен віддавати належну шану 

майстрам Бароко, зберігати незмінно міцною структуру concerto grosso і 

майже непомітно для самого себе включати розрізнені елементи галантного 

стилю, наприклад, в мелодіях, то значення таких композицій полягає у 

збереженні історичної пам’яті, яка і для наступного покоління англійських 

композиторів залишається наріжним каменем творчого кредо. 

Висновки до третього розділу 

Взаємозв’зок і взаємозалежність між еволюцією оркестру і розвитком 

інструментального концерту залишається незмінними: обидві складові 

виступають перманентною рушійною силою для свого візаві, що проявляється 

на різних рівнях безпосередньо й опосередковано. 

1. Популярність скрипки та інструментів її родини (насамперед, 

віолончелі) серед публіки і музикантів, а також стабілізація структури 

струнного оркестру пояснює появу на межі XVII–XVIII ст. перших 

інструментальних концертів саме для цього інструмента й струнного оркестру. 

Скрипалі-віртуози Т. А. Віталі, А. Кореллі, Дж. Тореллі, Й. Г. Вальтер своїм 

прикладом, манерою виконання, бездоганною технікою і творчістю надихали 

інших музикантів. Запровадження нових принципів викладу матеріалу 
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струнними інструментами, підвищення технічних вимог, яскрава манера 

виконання вплинули на всю скрипкову музику — оркестрову і сольну.  

2. Нова роль в музичному житті струнних інструментів відбивається на 

структурі оркестру, знаменуючи закріплення інших принципів розподілу 

матеріалу в оркестрі — затвердження чотириголосої струнної групи як норми. 

Переформатування струнних інструментів із трьох (перші, другі скрипки і бас) 

чи п’яти (перші, другі скрипки, перші, другі альти і бас) на чотири групи (одна 

партія альтів) тривало усю другу половину XVII ст. Розвиток монохромного 

барокового струнного оркестру пов’язаний зі становленням гармонійно 

вибудованої структури. А. Вівальді, модель концерту якого стала прикладом 

для наслідування і модифікацій сучасників і наступників, цілком пристає на 

чотириголосну струнну групу від найпершої збірки концертів — L’Estro 

Armonico ор. 3 (1712). Сучасний розподіл партій серед струнних інструментів 

відбувся в наприкінці XVII ст. у творах А. Скарлатті, Г. Персела і 

А. Страделли й закріплюється в концертах А. Кореллі та Дж. Тореллі.  

3. Перебудова струнної групи спричинила й перерозподіл ролі кожної 

підгрупи інструментів у її складі. Експерименти щодо викладу в оркестрі були 

обережними: виділення віолончелі як соліста, доручення протискладення 

лише альтам чи солювання лише дерев’яних духових інструментів — усе це 

лише перші спроби змінити усталені традиції й зазирнути в майбутнє, зокрема 

і щойно народженого жанру інструментальної музики — концерту. 

Сформована до середини XVII ст. струнна група уможливила усамостійнення 

флейт і гобоїв в оперному оркестрі, та їх введення надалі у концертну 

(інструментальну) практику протягом першої чверті XVIII ст. 

4. Залучення духових інструментів для солювання сприяє їх 

становленню й у складі оркестру, хоча цей процес відбувається з неоднаковою 

інтенсивністю в різних країнах. Для італійських композиторів концерт для 

духового інструменту залишається до 1720-х років виключенням, а духових 

інструментів у складі концертного оркестру практично немає до середини 

XVIII ст. Німецькі виконавські традиції сприяють більш наполегливому 
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виділенню духових тембрів, що проявляється у створенні концертів для 

солюючого духового інструмента і уведенні духових інструментів до складу 

оркестру на початку XVIII ст. Значний вплив на цей процес мала французька 

школа — духові інструменти в оркестрі Ж. Б. Люллі широко 

використовувались, однак інструментальний концерту у цій країні з’являється 

лише у 1730-х роках через гальмуючий вплив театралізованих постановок. 

5. У бароковому оркестрі духові інструменти часто сприймались як 

опціональні (наприклад, Concerto grosso op. 6 Ґ. Ф. Генделя): залежно від 

розміру приміщення і наявних можливостей: maestro di capella мав вирішальне 

слово. Протягом першої половини XVIII ст. інструментальні твори дедалі 

частіше виконувалися не лише у невеликих приміщеннях, а й на оперній сцені 

чи в концертному залі. Така практика узвичаювалась, і оркестр збагачувався 

постійними, а не тимчасовими новими інструментами у його складі. Фактично, 

до середини XVIII ст. духові інструменти частіше сприймалися, як засіб 

збільшення оркестру, а не як можливість додати іншу барву звучання85. 

6. Виклад в оркестрі прямо відбивається на формуванні старовинної 

концертної форми, як основної для барокового концерту. Тричастинна форма 

з певною послідовністю темпів встановлюється А. Вівальді на наступні два 

століття, як норма. Використання однакових солістів у крайніх частинах та 

іншого — в середній, підкреслює структуру концерту. Неоднаковий стиль 

викладу сольних та оркестрових партій має на меті підкреслити їх несхожість. 

Закріплення старовинної концертної форми у першій частині також 

нерозривно пов’язано з оркеструванням: після початкового tutti, звучить 

сольний епізод, що утворює тембровий і фактурний контраст. Якщо два 

епізоди інтонаційно позв’язані, то соліст викладає трансформований, але вже 

знайомий слухачеві музичний матеріал. Така структура готувала подвійну 

 
85  Й. Кванц перераховує варіанти додавання нових інструментів відносно збільшення кількості 

скрипок в оркестрі. Тому фаготи він пропонує приєднати до оркестру лише у разі наявності шести скрипок і 

певної кількості інших струнних інструментів, у той час для п’яти скрипок, вважає непотрібним 

використовувати будь-які духові інструменти [414, c. 214]. Й. Кванц виходить з того, що духові точно 

дублюють партію струнних інструментів, а, відтак, їх додавання раніше чи в іншій пропорції порушить баланс 

звучання, хоча питання не стосується балансу, якщо духові виконують окрему від струнних інструментів 

партію і грають в ансамблі з ними. 
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експозицію в класицистичному концерті. Формотворча функція tutti 

проявляється і на рівні концертного циклу загалом: на відміну від крайніх 

частин, у середній tutti використовується нечасто. Тож не лише тематичний 

матеріал, темп і характер музики, а й оркестрування є невід’ємним 

формотворчим і виражальним чинником інструментального концерту. 

7. Оркестрові інструменти з часом почали трактуватися композиторами 

як важливий ресурс утворення барви з метою посилення ступеня контрасту в 

концерті. Притаманна бароковому оркестру єдність почала розхитувалась, 

адже в concerto grosso контраст сприймався, як тимчасове порушення гармонії 

з поверненням до неї. Звідси частота поєднання concertino grosso і типовість 

гри соліста в унісон з першими скрипками в оркестрі. Тому і оркестр на 

початку XVIII ст. стає взірцем гармонії та взаємодії, у якому basso continuo 

(залишається майже недоторканим. Однак не concerti grossi Ґ. Ф. Генделя і 

навіть не сольні концерти Й. С. Баха (за винятком «Бранденбурзьких 

концертів»), попри велич цієї музики, а концерти А. Вівальді, П. Локателлі, 

Дж. Тартіні із самостійною сольною партією, інколи різним тематизмом 

епізодів tutti і solo й опорою на гомофонний виклад зумовили закінчення епохи 

барокового оркестру. Драматичний контраст, зародком якого є дві різні теми 

у першому оркестровому tutti та неоднаковий тематичний матеріал в епізодах 

tutti і solo, досягає своєї кульмінації в сонатній формі, рондо та їх поєднаннях 

у творах композиторів другої половини XVIII ст. Утіленням цих музичних 

форм стає не лише залучення на постійній основі до складу оркестру в 

інструментальних жанрах кількох родин духових інструментів, але й способи 

їх використання, тобто зміна сутності оркестровки. Ця модифікація, зокрема, 

нерозривно пов’язана з відмовою від поліфонічного викладу і функціональної 

закріпленості інструментів в оркестрі. Попри те, що на постійній основі це 

станеться лише у 1750-х роках, концерти А. Вівальді, написані у 1720–

1730-х роках вочевидь містять чимало успішних спроб. 

8. Зміни в оркестровці органічно пов’язані не лише з музичною формою 

концертів, а й новаторством щодо побудови мелодії та розвитком музичного 
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матеріалу. Заміна солюючих гобоїв на скрипку в повільній частині гобойного 

концерту А. Вівальді зумовлена художньою потребою викласти музичний 

матеріал на струнному інструменті з метою м’якої артикуляції, можливості 

переходити в малу і третю октави та, головне, безперервності звучання, яку 

фізично не можливо забезпечити при виконанні музики на духовому 

інструменті. Композитор переоркеструє матеріал при повторенні і, у такий 

спосіб, трансформує та динамізує його. Зміни у складі оркестру та варіювання 

інструментальних поєднань в одному концерті А. Марчелло є прикладом 

сміливих експериментів в сфері тембрів, як на початок XVIII ст. 

9. Розвиток оркестрування відбивається і на інших засобах виразності, 

зокрема динаміці. Починаючи від концертів А. Вівальді, оркестр втілює цілу 

палітру динамічних відтінків — від pianissimo до fortissimo, включно з 

mezzoforte. Зазвичай дослідники пишуть про Мангаймський оркестр, як такий, 

що встановив динамічні градації в їх сучасному вигляді, приділяючи особливу 

увагу до crescendo і diminuendo. Аналіз концертів дає змогу поставити 

справедливість цього твердження під сумнів. У Мангаймському оркестрі у 

1740-х роках, напевно, вперше було використано послідовну зміну динамічних 

відтінків. Однак, в концертах А. Вівальді та творах інших композиторів кінця 

1720-х років (Т. Альбіноні, П. Локателлі, Дж. Тартіні тощо) динамічні 

відтінки неодоразово використовуються в партитурах, ставши разом зі зміною 

фактури, появою нового музичного матеріалу і оркеструванням дієвим 

засобом музичної виразності. 

10. Найбільш значні зміни в оркестровці концерту припадають на твори 

А. Вівальді. Він знається на тембрах і часто використовує їх «зі сміливістю, 

маючи на меті інновації чи оновлення вже відомої практики» [400, c. 81]. 

Найкращий приклад — використання лише чотирьох, а не п’яти партій 

струнного ансамблю. Перелік інструментів не змінився, порівняно з 

концертами Дж. Тореллі. Однак несхожість полягає саме в сфері 

інтерпретування: з кожним циклом концертів партії стають дедалі більш 

самостійними й виразними. У пізніх концертах А. Вівальді з’являються 
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контрабаси. Попри практично безперервне дублювання віолончелей, така 

структура струнної групи цілком співпадає з оркестром віденських класиків. 

У концертах композитор використовує практично всі доступні на той час 

інструменти. Єдиний інструмент, який відсутній у творах А. Вівальді, — це 

литаври (за винятком ораторії «Юдиф»). 

11. Указані зміни стають каталізаторами розвитку жанру концерту і 

появі трьох його різновидів на межі XVII–XVIII ст. Р. Вівер — і з ним важко 

не погодитись — вважає 1698 рік (поява концертів А. Тореллі) «віхою у 

багатьох аспектах» [518, c. 17] для всієї історії оркестру. Адже 

інструментальний концерт став цілком новою формою для функціонування 

оркестру поза оперою, ораторією чи месою. 

12. Модифікації оркестру безпосередньо корелюють з становленням 

двох базових моделей концертів і поширенням різних видів концертів. 

Кореллівська модель віддзеркалює структурно нестабільний, тембрально 

монохромний і численно невеликий оркестр останньої чверті XVII століття. 

Для неї притаманна різна кількість частин у концертах, вільне варіювання 

послідовності темпів, тематична єдність tutti- й solo-епізодів, непередбачувана 

кількість таких епізодів, тріо-сонатний склад concertino, незначний ступінь 

контрастності і рівний статус concertino і grosso. Це пояснює домінування саме 

цього виду концерту у перші десятиліття існування жанру. Вівальдівська 

модель, підготовлена здобутками Дж. Тореллі, спирається на виключно на 

тричастинна будова циклу, послідовність темпів швидко — повільно — 

швидко, використання старовинної концертної форми у крайніх частинах, 

мотивну мозаїчність першого tutti, яскравий мелодичний матеріал, значний 

ступінь фактурного контрасту між солістом і оркестром. Структура і склад 

останнього були унормовані за кілька десятиліть, що минули від 1680-х років. 

Домінуючим став сольний концерт. 

13. Кожний з трьох видів концерту неоднаково вплинув на оркестр. 

Concerto grosso сприяв становленню однотембрових і різнотембрових 

інструментальних груп. Сольний концерт формував контраст щільності 



287 

 

звучання і фактури, опосередковано готував появу внутрішнього оркестрового 

соліста. Concerto ripieno допоміг здолати типізацію функцій різних 

інструментів у складі оркестру, разом з сольним видом значною мірою 

вплинув на поширеність гомофонно-гармонічної фактури. Саме спільний 

вплив усіх трьох видів жанру концерту, які формуються протягом двох 

останніх десятиліть XVII ст., став рушійною силою цих глибинних змін. Жанр 

концерту, який лавиноподібно поширився країнами Європи у перші 

десятиліття XVIII ст., нехай і опосередковано, сприяв популяризації оркестру: 

відносно чисельний колектив виконавців на різних музичних інструментах 

став обов’язковими при дворі королів, імператорів, герцогів, курфюстів. 
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РОЗДІЛ 4 

СТАНОВЛЕННЯ КЛАСИЦИСТИЧНОГО КОНЦЕРТУ: 

ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII СТОЛІТТЯ 

4.1 «Оркестрова революція» 1740–1760-х років 

Межа між будь-якими епохами в історії людства завжди умовна. Навіть 

тоді, коли відома точна дати зламу кількастолітнього періоду (на кшталт 

падіння Римської імперії) вплив епохи, що формально завершилась, прямо та 

опосередковано продовжується і далі, знаходячи свій відбиток у розвитку 

наступних десятиліть чи навіть століть, часом відроджуючись і 

трансформувавшись через значний проміжок часу. Епоха Бароко в музиці — 

показовий приклад. Попри її «умовно-формальне» закінчення зі смертю 

Й. С. Баха (1750) та Ґ. Ф. Генделя (1759), які для багатьох слухачів, за вдалим 

висловом Д. Граута,«власне і є Барокo» [267, c. 471], та становлення інших 

цінностей, що мали втілювати мистецтво Класицизму, неможливо говорити 

про «зникнення» Бароко. Має йтися про його дифузію у новому мистецтві, 

трансформацію його рис, прояв через різні сфери впливу і навіть відродження 

за певний час. 

Зміни у мистецтві в середині XVIII ст. визрівали впродовж кількох 

десятиліть, маючи підґрунтя у зростаючій економіці більшості європейських 

країн86, зокрема завдяки сільськогосподарській революції, позитивний вплив 

якої поширився у другій половині XVII ст. [370, c. 631–632]. Наслідком 

позитивних економічних зрушень стало зростання населення загалом і 

зміцнення міського середнього класу, який потребував не так хліба, як 

видовищ. Не лише подорожі Європою, а й довготривале перебування за 

кордоном стало поширеним явищем для діячів Просвітництва: француз 

Вольтер полюбляє франкомовний двір прусського короля Фрідріха Великого, 

 
86 Е. Таннебаум вказує чотири чинники економічного росту: збільшення продуктивності праці, обсягу 

заощаджень, попиту на інвестиції, пов’язані із зростанням населення [490, c. 221]. Р. Коннор вказує, 

наприклад, на «приголомшуючі зміни в англійський економіці» [211, c. 175]. 
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а італійський поет П. Метастазіо переїжджає до Відня. Культурний і 

політичний обмін до середини XVIII ст. інтенсифікується не лише на рівні 

філософів і поетів, а й імператорів і королів: Карл, син Філіпа V Іспанського у 

1735 році став королем обох Сицилій; німецька принцеса коронувалась, як 

російська імператриця Катерина Друга на початку 1760-х років. Важливість 

цих змін важко переоцінити: вони ставали дієвими чинниками прогресу і 

сприяли глибинним трансформаціям завдяки принесенню на землю нової 

батьківщини елементів рідної культури, у такий спосіб збагачуючи її та 

встановлюючи багаторівневі зв’язки між двома країнами, а часом і двома 

світоглядами 87 . Взаємопроникнення культур вочевидь інтенсифікується до 

середини XVIII ст., зокрема у музичній сфері: німецькі оркестрові 

композитори у Франції та Англії, італійські оперні композитори і театральні 

трупи в Парижі, Відні і Санкт-Петербурзі. 

Усі вказані процеси сприяли поширенню ідей Просвітництва 88 , 

квінтесенцією якого стає секуляризація світогляду на користь 

раціоналістичного вчення про Розум. Ця ідея порушує церковно-феодальні 

відносини, стимулює становлення світської держави, централізацію влади, 

впровадження реформ під державним керівництвом, популяризацію освіти 

(зокрема освіти жінок)89. Ці зрушення так чи інакше впливали й на розвиток 

мистецтва. Наприклад, наслідком централізації та абсолютизації влади стає 

зменшення кількості митців, які отримують щедре фінансування, проте ті, хто 

увійшов у привілейоване коло, можуть сповна насолоджуватися перевагами 

свого становища [186, c. 260] 90 . Осередки культури ставали мистецькими 

центрами: Г. Браун, зокрема досліджує особливості придворної культури 

поетів і письменників при французькому дворі [187], а В. Березін — 

 
87  М. Петровський зазначає, що саме за час царювання Катерини ІІ, а не Петра І європейці 

усвідомлюють значення Росії [403, c. 11]. 
88 Див. ще міркування щодо естетики Просвітництва у примітці 25 у додатку Г. 
89 Д. Міллар вказує на особливе місце, яке займали «освічені жінки» у Франції: вони привносили у 

мовлення особливу вишуканість, не відкидаючи точність висловлювань, і, у такий спосіб, «сприяли ноткам 

дотепності і легкості» спілкування у будь-якому товаристві [376, c. 13]. 
90 Дослідження ролі меценатів, яку вони відігравали у житті митців в середині XVIII ст., пропонує 

соціолог А. Віала [509]. 
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музикантів [14]. Завдяки цьому композитори і поети могли представити свої 

творіння не лише публіці загалом, а й вищому суспільству, міській еліті та 

королівському двору. Протягом XVIII ст. активно формується національна 

свідомість і до другої половини XVIII ст. «багато чинників поєдналось, 

зумовивши перегляд того, що означало належність “національній” групі» 

[404]. Ф. Вудфайн вказує на становлення британського патріотизму у 1730–

1740-х роках [532, c. 25], а Д. Міллар зазначає зростання особливої самоповаги 

німців. Її втілення він вбачає у Йоганні Ґотшеді та театральному мистецтві 

1730–1740-х роках, яке мало покинути захоплення французьким класицизмом, 

«заповіді яких Ґотшед намагався застосувати до літератури своєї власної 

країни» [376, c. 337]. Важливий вплив на становлення німецької ідентичності 

наприкінці 1740-х років також справив К. Ґеллерт. Хоча мів мав лише 

п’ятнадцятирічну різницю у віці з Й. Ґотшедом, його погляди, манери і звичаї 

були вочевидь діаметрально інші: якщо перший підсумував тенденції другої 

чверті XVIII ст., то другий, з притаманними йому м’якістю і делікатністю, 

прямував у другу половину XVIII ст. 

Мав сплинути ще чималий проміжок часу, допоки люди перестали бути 

«об’єктами» зацікавленості для короля чи герцога, а трансформувались на 

«суб’єкти» — громадян, які власне і формують націю та самі керують нею 

(Декларація про незалежність і Білль про права у США та Декларація прав 

людини у Франції, Конституція Пилипа Орлика). Указані історичні, політичні, 

економічні та культурні процеси, започатковані у 1730–1740-х роках, до 

середині XVIII ст. стають активнішими, позначаючи цю надважливу межу в 

історії людства. 

Усе зазначене віддзеркалилося і на становленні поліфункціонального 

оркестру 91 , який завжди демонстрував більшу гнучкість і здатність до 

 
91 Звісно, важливість впливу опери на самостійний оркестр (зокрема крізь становлення гомофонного 

викладу, коріння якого слід шукати в оркестровому акомпанементі співаку, чи темброві знахідки на кшталт 

тремоло або pizzicato, потреба у яких пояснюється відповідною сценічною ситуацією) не ставиться під сумнів, 

адже комплекс змін (відмова від basso continuo та суцільної опори на поліфонічний виклад спричинили 

функціональний перерозподіл голосів, сприяли вивищенню значення окремого тембру і зумовили докорінний 

перегляд принципу дублювань) проявився насамперед в оперному оркестрі і швидко імплементувався в 

інструментальні композиції поза сценічною дією. 
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модифікацій, ніж театр, у силу своєї практичності. Адже і в середині XVIII ст. 

театральне мистецтво залишається стилізованим і, певною мірою, відірваним 

від реального життя. У той же час колектив музикантів, який звучить у щойно 

відкритих театрах92 і концертних залах93 знаходиться у самому вирі подій. Тож 

інструментальне наповнення, кількість виконавців і власне функції оркестру є 

мобільними завдяки його «вбудованості» у повсякденне життя і здатності 

абсорбувати будь-які суспільні виклики. Звісно, не йдеться про особливий 

універсалізм оркестру, який сформується лише на початку ХХ ст. [105, c. 202–

257], проте очевидними є формування поліфункціонального оркестру, який 

поєднав ужиткову функцію на придворних балах, звучав на публічних заходах 

і концертах і був незамінним у театрі, який потребував злагодженої праці 

оркестру, хору, солістів, лібретистів, поета, композитора і ще багатьох осіб. 

На середину XVIII ст. припадає час розмежування кількісно невеликого, 

нестабільного за структурою та інструментальним складом і з перманентним 

basso continuo барокового та масштабнішого, константного за складом 

інструментальних груп, збалансованого і без basso continuo сучасного 

оркестру. Звісно, функціонування кожного з них упродовж значного часу, 

пояснює потребу у поділі кожної фази на окремі періоди, в основі яких, крім 

естетичних і музичних чинників, може бути покладено чимало суто 

оркестрових характеристик: крім інструментального складу, також слід 

вказати певні прийоми оркестрування (дублювання, педаль, інструментальне 

соло), способи керування оркестром, функції оркестру загалом. 

Для Г. Благодатова таким чинником є дублювання [16, c. 64]. Дослідник 

приділив цьому питанню недостатньо уваги, тож воно потребує детальнішого 

розгляду, адже трансформація поглядів і підходів до дублювань є однією з 

найсуттєвіших змін в оркестрі середини XVIII ст. Унормованість запису на 

 
92 Оперний театр у Дрездені було відкрито 1716 року, але 1750-го її розкішно реконструювали; у 

1775 році відкривається величний Schauspielhaus в Берліні [188, c. 114]. 
93 Зокрема Konzertsaal auf dem Kamp (1761) у Гумбурзі чи Hanover Square Rooms (1775) у Лондоні 

[475, c. 54]. Особливістю першого концертного залу була можливість його обігріву холодними і вогкими 

північнонімецькими зимами. А «Mr. Johnson’s Great Room», відкритий у Дубліні у 1731 році, очевидно, був 

«перший реальний концертний зал, який обслуговував значну аудиторію» [176, c. 29]. 
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одному рядку різних інструментів у партитурах і поширеність точних 

дублювань, як однієї з визначальних рис барокових оркестрів, значною мірою 

нівелювали самостійність духових інструментів. Дедалі частіші використання 

неточних дублювань і поступове вивищення тембру в ієрархії засобів 

виразності у другій половині ХVIII ст. поволі сприяють тому, що точне 

дублювання (і, відтак, опора на змішані барви) з основного способу 

експонування матеріалу у бароковому оркестрі перетворюється лише на одну 

з кількох можливостей (поряд з контрастними зіставленнями різних груп та 

інструментів) у класицистичному. Завдяки неточним дублюванням енергія і 

динаміка, притаманна струнній групі, природно поєднуються з емоційно 

стриманішим звучанням духових інструментів, збагативши звучання оркестру 

загалом і надавши йому більшої харàктерності та рельєфності. Точні 

дублювання залишаються художньо доцільними за певних умов (головна 

партія в І ч. Дев’ятої симфонії Л. Бетховена), проте регулярно відтіняються 

іншими варіантами викладу, а темброві барви постійно змінюються.  

Л. Гуревич найважливішим чинником, який змінив «організацію 

оркестру», вважає симфонію [35, c. 25–26]. Її вплив на оркестр на 

інституційному чи композиційному рівні був, безумовно, значним, проте 

міркування Л. Гуревича є перебільшенням, позаяк вплив концерту на 

трансформації оркестру, як було показано раніше, був вочевидь сильніший. 

Однак Л. Гуревич у своїй праці навіть не згадує жанр концерту і принцип 

концертності загалом, незважаючи на його значимість для формування 

оркестру94. 

А. Карс справедливо вказує на значну тривалість перехідного періоду. 

Дослідник висуває на перший план модифікацію фактури (завершення 

«контрапунктичної манери» [54, c. 112] інтерпретації інструментів в оркестрі 

через відмову від домінування поліфонічного викладу) завдяки 

переосмисленню функцій інструментів: частина їх викладає мелодію, а 

решта — супровід. 

 
94 Див. детальніше міркування щодо взаємодії між концертом і симфонією у додатку В. 
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Хоча більшість дослідників схильні вважати саме середину XVIII ст. 

межею в історії оркестру, існують й інші пропозиції щодо цього. 

С. Коробецька пише про існування двох типів оркестрування — класичного та 

сучасного [67, c. 63–64]. Рубіж між «класичним» (парний склад оркестру та 

функціональне розрізнення інструментів) і «сучасним» (нестабільний склад і 

тембральні міксти) припадає, на її думку, на оркестр К. Дебюссі — кінець 

ХІХ ст. [67, c. 63–64]. Пропозиція бачиться суперечливою тому, що цілком 

нехтуються найістотніші зміни, що сталися в середині XVIII ст. 

Ж. Ж. Веллі найважливішим в історії твором вважає Дев’яту симфонію 

Л. Бетховена. Дослідник визначає бетховенський оркестр, як «драматичний» і 

виділяє його, як «справжній інструмент», додатково посилений новим рівнем 

віртуозності й глибшою експресією, порівняно з попередниками [507, c. 8]. 

Враховуючи радикальність змін в оркеструванні, здійснених Л. Бетховеном95, 

така думка виглядає переконливою. 

Не піддаючи сумніву силу впливу на подальший розвиток 

оркестрування Дев’ятої симфонії Л. Бетховена чи «Післяполудневого 

відпочинку фавна» К. Дебюссі96 , цього замало, аби вважати вказані твори 

переломними, порівняно з кількома десятиліттями в середині XVIII ст., коли 

комплексна дія різних чинників сприяла оркестровій революції, результати якої 

відчувається дотепер — таких радикальних модифікацій інституція оркестру 

більше не зазнавала . Отже: 

1) сформувався незалежний оркестр, і його роль у соціальному житті 

безперервно зростала. 

2) відбулась трансформація поліфонічного викладу музики на користь 

гомофонії, що «справила, схоже, вбивчий ефект на basso continuo» [475, c. 39]; 

звісно, не йдеться про відмову від поліфонії, проте для композиторів-класиків 

 
95 Введення нових інструментів до його складу, зокрема закріплення кларнету та видових дерев’яних 

духових інструментів, закріплення тромбонів у складі симфонічного оркестру, перегляд ролі внутрішнього 

оркестрового соліста, посилення позицій литавр включно з тривалими soli, введення хору у симфонію тощо. 
96 Перегляд власне засад викладу в оркестрі завдяки формуванню особливих сонорних комплексів і 

появі цілком незвичних інструментальних комбінацій — «поєднання непоєднуваного». 
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вона стає засобом особливої виразності, зарезервованим для спеціальної 

нагоди у композиції, у якій загалом домінує гомофонна фактура; 

3) відчутно зросла виконавська майстерність, розширився діапазон 

інструментів в оркестрі, затвердились нові підходи до викладу 

інструментальних партій; 

4) змінилось ставлення до дублювання, його неточні різновиди почали 

регулярно використовуватись, збагачуючи й урізноманітнюючи звучання 

оркестру; 

5) подолано «типізацію функцій» інструментів [24, c. 55] — 

«закріплення» за більшістю інструментів в бароковому оркестрі певної 

характерної ролі; 

6) посилилось зацікавлення окремою барвою в оркестрі, що сприяло 

вивищенню інструментального соло в оркестрі. 

Усі вказані чинники безпосередньо випливають один з одного: зміна 

функцій інструментів в оркестрі неможлива без перегляду ролі точного 

дублювання і відмови від basso continuo, що, своєю чергою, сприяє посиленню 

інструментального солювання в оркестрі внаслідок урізноманітнення ролі 

кожного інструмента і кращого прослуховування окремого тембру та 

підтримує функціонування самостійного оркестру. 

Однак спусковим гачком змін стала відмова від basso continuo, що 

спричиняє звернення до цього чинника у цьому дослідженні ще раз (після 

висвітлення його ролі у формуванні пре-оркестрів і трансформації 

концертного начала на початку XVII ст.) — тепер у контексті перевтілення 

барокового оркестру на класицистичний. А. Карс вказує, що виконання 

гармонічного пласта на «слабкому» клавесині було основною причиною 

невеликого барокового оркестру [54, c. 131]. Зазначимо, що у кількісно 

великому оркестрі загалом потреби не було, адже твори, як правило, 

виконувались у невеликих приміщеннях для обмеженого кола слухачів. За 

спеціальної нагоди (весілля, відкриття театру, коронація тощо) збирали 

додаткових музикантів. Перехідний процес не був миттєвим, а тривав 
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упродовж значного часу. Треба нагадати, що в оперному оркестрі для 

супроводу речитативу композитори до кінця XVIII ст. продовжували 

використовувати клавішний інструмент, цілком толерантно ставлячись до 

його тембру на відміну від самостійного оркестру, призначеного для 

експонування інструментальних творів. 

1. Відмова від basso continuo є основою змін в оркестрі завдяки 

урізноманітненню функцій кожного інструмента, а відтак, і трансформації 

структури оркестру. Адже в бароковому оркестрі за інструментами групи 

basso continuo (спінет, клавесин, орган, низькі струнні, фагот тощо) була 

закріплена відповідна функція (мелодія у скрипок і гобоїв, бас у віолончелей, 

контрабасів і фаготів тощо). З часу відмови від basso continuo стався 

функціональний перерозподіл голосів в оркестрі: інтенсивніше й більш 

різнопланове використання низьких струнних інструментів і фагота, яким 

доручається виконання функції баса, гармонії, педалі, а часом навіть мелодії 

стало не винятком, а нормою у другої половини XVIII ст.  

2. Однією з основних функцій клавесина чи оргàна у складі basso 

continuo було заповнення середнього регістру акордами з метою запобігання 

появи «порожнього» простору між басовою та мелодичною лініями. 

Вилучення клавішного інструмента потребувало пошуку його замінника. 

Тому одним із найприйнятніших варіантів (наприклад, в симфоніях 

Дж. Саммартіні) стає використання валторни і деколи труб у ролі гармонічних 

інструментів. Попри те, що натуральні мідні не завжди могли успішно 

виконувати цю функцію в умовах частих тональних відхилень, таке 

використання цих інструментів торує шлях до їхньої органічної інтеграції у 

складі оркестру. 

3. З вилученням зі складу оркестру basso continuo змінюється не лише 

сила, а й забарвлення звучання оркестру загалом. Потреба в перманентній 

опорі на утриманий бас, безумовно, пояснюється мінливістю структури 

барокового оркестру і проблемами балансу у ньому. Ця опора сприймалось 

композиторами як виправдання незмінному використанню basso continuo в 
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усіх інструментальних, театральних та інших жанрах. Basso continuo 

привносив у виклад типову дзвінкість звучання, позбавляв вертикаль, значною 

мірою, прозорості і ясності97. Це стримувало диференціювання між різними 

тембрами у складі оркестру, гальмувало інструментальне солювання в 

оркестрі й обмежувало темброву драматургію загалом через майже однакове 

у тембровому плані перманентне тло basso continuo. 

4. Відмова від basso continuo дуже суттєво вплинула на солювання в 

оркестрі. Гальмівним чинником солюванння було і домінування поліфонічної 

фактури, для якої нормою став насичений і щільний виклад кількох ліній. 

Водночас в жанрі концерту ситуація була іншою. Сольний інструмент на тлі 

оркестру звучав контрастно, що композитори і ставили собі за мету. Крім того, 

у більшості концертів італійських композиторів (значною мірою і німецьких) 

співвідношення поліфонічної та гомофонної фактур відрізнялось від їхнього 

використання, наприклад, у жанрах церковної музики. Гомофонна фактура у 

концертах А. Вівальді ніби спонукає композитора до внутрішніх оркестрових 

соло, на відміну від концертів Й. С. Баха. Останні спираються на поліфонічну 

фактуру, тому внутрішнє солювання в цих концертах практично не 

використовується98. Це демонструє тісну пов’язаність трансформацій викладу 

 
97  Слід зазначити, що (1) клавесин загалом за характером звучанням дуже прозорий, особливо 

стосовно духових: крізь forte групи струнних його тембр скоріше відчувається, ніж чується; (2) орґан здатний 

до найвитонченішого pianissimo за умови відповідного регістрування; (3) в’язкість басів можна обмежити 

кількісно. 
98 Необхідно порівняти obbligato — партія, яку писав композитор особисто (не його помічники, учні 

чи копіювальники) і в який неможна було вносити зміни, варіювати, увиразнювати тощо (див.: [203, c. 120–

121) та солюванням різних інструментів у класичному оркестрі. Основна відмінність полягала у незмінності 

соліста (солістів) протягом твору, його частини чи окремого номера у першому випадку і часта зміна в 

другому. Композитор по закінченню номеру або частини твору, в якому був інструмент obbligato, певний час 

не звертався до цього інструмента, а доручав солювання іншому чи іншим виконавцям у наступних кількох 

номерах. У цьому полягає очевидна несхожість підходу до солювання в оркестрі композиторів-класиків, коли 

внутрішній оркестровий соліст змінювався іншим, потім перший інструмент міг повернутися, далі ці 

інструменти могли припинити солювати загалом або звучали у такій самій чи іншій комбінації. Інструменти 

obbligato барокової доби часом мали складнішу в технічному плані партію, тоді як для внутрішнього 

оркестрового соліста у пост-бароковому оркестрі не технічний, а тембровий аспект був визначальним і 

пояснював власне факт солювання фагота, флейти чи валторни у неконцертному жанрі інструментальної 

музики. Звісно, і барокові, і пост-барокові композитори завжди враховували специфіку того чи іншого 

інструмента, семантику його тембру, технічні особливості, індивідуальні особливості. Це сприяло 

максимальному розкриттю можливостей інструментів, проте очевидно, що у другій половині XVIII ст. 

значення солювання в оркестрі якісно змінилося: багаторазова зміна солістів стала можливою упродовж твору 

чи його частини; змогу солювати отримала більшість (а з часом і всі) інструменти оркестру; поява соло в 

оркестрі часто означає зміну фактури та типу виражальності, адже соло часто наголошує на появі нового 

музичного образу. 
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матеріалу в оркестрі завдяки відмові від basso continuo та інструментальним 

концертом. 

Водночас цілком несправедливо пролунало б твердження про 

відсутність гомофонної фактури до середини XVIII ст.: саме в концертах вона 

застосовувалася вельми часто, хоча її поширеність і залежала значною мірою 

від національності композитора, як показав порівняльний аналіз творів 

італійських і німецьких композиторів. Однак лише у другій половині XVIII ст. 

гомофонна фактура стає найбільш поширеною. Поширеність гомофонної 

фактури означала «кристалізацію окремих оркестрових груп, їхнє 

функціональне розмежування (на що вказує Л. Гуревич [35, c. 18]) зі зміною 

ролі кожної з них й відмовою закріплення сталих функцій за ними руйнування 

згаданої раніше «типізації функції». Водночас у другій половині XVIII ст. 

композитори час від часу використовують поліфонічну фактуру не лише у 

великих хорових композиціях, а й в інструментальних творах (наприклад, 

фугато у фіналі симфонії «Юпітер» В. А. Моцарта). 

Отже, відмова від basso continuo в інструментальних жанрах у середині 

XVIII ст. віддзеркалює істотність взаємопов’язаних змін оркестру у 1750–

1760-х роках: формування відчутно більш сталої за переліком інструментів і 

збалансованішої за звучанням, порівняно з бароковою, структури. Вона 

включила «стандартизований» набір функціонально гнучких інструментів і 

виключила надто слабкий (клавесин) контрастний тембр, який не зливався з 

іншими. Зазначені трансформації стимулюють внутрішнє оркестрове 

солювання і, модифікуючи загальний баланс звучання в оркестрі, 

уможливлюють перетворення до останньої чверті XVIII ст. камерного (за 

сьогоднішніми мірками) за характером і чисельністю виконавців барокового 

оркестру у симфонічний. Усі перетворення середини XVIII ст., коли «оркестр 

досягає музично того, про що мислителі цього часу лише мріяли досягнути в 

суспільстві: гармонії між індивідуумами і колективом загалом» [228, c. 160]. 

Зміни виявились настільки успішними, що оновлений («сучасний») оркестр 

дотепер не зазнав істотних трансформацій. 
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Принципово важливим чинником формування класицистичного 

оркестру слід вважати стабілізацію його складу, зокрема парний склад 

духових оркестру. Ця норма діяла до Третьої симфонії Л. Бетховена (у ній 

використано три валторни), хоча приклади більшої кількості валторн можна 

зустріти і до Л. Бетховена [475, c. 36–37]). Дж. Стауфер вважає парний склад 

духових оркестру головним чинником його нового розуміння [475, c. 45–46] й 

позитивно оцінює стандартизацію співвідношення між духовими і струнними 

інструментами — 1:2 (сьогодні — 1:3). Така пропорція сприяла максимальній 

збалансованості звучання оркестру загалом, закріпила узгодженість між 

кількома інструментальними групами як його основну якісну характеристику. 

Результатом вказаних процесів є становлення низки придворних 

оркестрів, насамперед, у Німеччині, як центрів оркестрової культури не лише 

цієї країни, а й усієї Європи. М. Беккерман пише про оркестри Дрездена, 

Мангайма, Берліна та Штутґарта, як найважливіші [166, c. 101], водночас він 

зазначає, що Дрезденський і Штутґартський оркестри не змогли утриматися 

надовго у першому ешелоні з різних причин. Найбільшу роль у другій 

половині XVIIІ ст. у подальшому розвитку не лише концерту, а й усієї 

симфонічної музики відіграв Мангаймський оркестр. Цей колектив цілком 

можна назвати «сучасним» не лише за структурою, а й за функціональним 

потенціалом, віртуозною технікою виконання та використанням низки типово 

оркестрових технік (зокрема легендарних оркестрових crescendo і diminuendo). 

У 1750-х роках оркестр міг нараховувати до 50-ти музикантів, які на скрипках, 

альтах, віолончелях, контрабасах, флейтах, гобоях, кларнетах, фаготах, 

валторнах, трубах та литаврах виконували твори Й. Стаміца, І. Ґольцбауера та 

К. Каннабіха. Указане кількісне зростання оркестрів опосередковано є ще 

одним поясненням відмови від basso continuo: у великому оркестрі слабкий 

клавесин просто розчинявся у звучанні інших інструментів. 

Підсумовуючи викладене, слід наголосити на тому, що перетворення 

впродовж 1740–1760-х років загалом були настільки глибокими і 
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комплексними, що їх цілком можна визначити, як «оркестрову революцію», 

аналоги якої відсутні в історії оркестру. 

Протягом всього XVIII ст. тривав безупинний рух «від церкви і двору до 

концертного холу» [475, c. 52], що віддзеркалювало згадану популяризацію 

публічних концертів і підкреслювало розмежування оркестру несамостійного 

і самостійного з відповідним диференціюванням і репертуаром. Слід 

врахувати факт, що до ХІХ ст. окремі симфонічні колективи усе ще були 

рідкісними, тож для виконання інструментальної програми могли долучатися 

або оперні оркестри, або спеціально запрошені музиканти для утворення 

«тимчасового» оркестру. Г. Стауффер вказує, що ще до середини XVIII ст. 

оперні оркестри Мілана, Неполя, Дрездена, Гамбурга тощо — це великі 

професійні оркестри, які виконували різні інструментальні твори, а не лише 

опери [475, c. 39]. Концертний оркестр, тобто такий, що не діяв при церкві чи 

театрі, виконував твори не з метою викликати у публіки відповідний настрій, 

як це могло бути при виконанні пасхальної меси, і не сфокусувати увагу на 

неймовірному діапазоні відомого співака, а для розважання слухачів. 

Т. Роудер справедливо наголошує, що публічні концерти розвивалися і 

поступово ставали такими, якими ми їх знаємо, внаслідок посилення впливу 

на культурне життя зростаючого середнього класу [434, c. 103]. На зв’язок між 

значною популяризацією публічних концертів і становленням нового 

музичного стилю звертає увагу Г. -Ґ. Оттенберґ, який наголошує на 

захопленості публіки не лише віртуозним виконанням, а й відчуттям 

залученості до «задушевного, емоційного виконавського стилю» [387, c. 46] 

(хоча бароковий стиль можна визначити і як віртуозно-патетичний). 

Трансформація німецьких collegium musicum на публічні оркестрові концерти 

викликана вказаними чинниками, на основі яких на початку ХІХ ст. будуть 

формуватися філармонічні товариства у Берліні чи Гамбурзі. Це стимулює 

тогочасних митців до активніших подорожей країнами Європи (Й. К. Бах 

переїжджає до Лондона, Х. В. Ґлюк — до Парижа тощо). Інтенсифікація 

концертного життя сприяє певній інтернаціоналізації музики, розмиванню 
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чіткіших меж, як це було у бароковому мистецтві (відмінність стилів 

проявлялась, насамперед, як різниця жанрових уподобань). Звісно, різниця 

між ними залишалися, віддзеркалюючись, зокрема й на оркеструванні, яке 

зберігає й у наступних століттях певні національно характерні риси: 

«Важкувате» німецьке звучання завдяки кількісно великим оркестром і 

незмінній опорі не лише на дерев’яні, а і мідні духові інструменти (валторни, 

труби); прозоріше звучання французького оркестру завдяки заміні труб на 

корнети і більшій, ніж у німців, схильності до виділення окремих тембрів; 

італійський оркестр з опорою на струнну групу і залученням духових 

інструментів радше через «виклики часу», ніж «внутрішню потребу». 

Наслідки вказаних змін напевно вплинули на оркестр. Це насамперед: 

— становлення його самостійності, розширення сфер використання, 

частіші публічні культурні заходи, впродовж яких виконується «чиста» 

інструментальна оркестрова музика і які стали могутнім стимулом 

зацікавлення жанрами симфонії та концерту;  

— розширення палітри інструментів для солювання в жанрі концерту у 

1720–1740-х роках утворило належний ґрунт для використання їх у складі 

оркестру у творах композиторів з різних країн, структурувало оркестр загалом; 

— вилучення basso continuo зі складу оркестру сприяло перегляду 

функцій інструментів цієї групи і уможливило зростання кількості виконавців 

(зник ризик розчинення слабкого клавесина у звучанні оркестру); 

— зміни у підході до дублювання, пов’язані з переглядом функцій 

інструментів і поступовим вивищенням тембру, посилили рельєфність 

викладу в оркестрі і уможливили поглиблення рівню контрасту. Останнє 

особливо важливе для жанрів симфонії та інструментального концерту. 

4.2 Сини Йоганна Себастьяна Баха: їх вплив на еволюцію 

концертного оркестру 

Протягом другої чверті XVIII ст. німецькі композитори перехоплюють в 

італійців лідерство у сфері інструментальної музики й у жанрі 
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інструментального концерту зокрема. Творчість синів Й. С. Баха справедливо 

вважають перехідною між бароковим і класицистичним концертами. На це, 

зокрема, вказує Д. Шуленберг, вважаючи 55-річну музичну діяльність 

К. Ф. Е. Баха одним з «найважливіших переходів у музичній історії» [456, 

c. 217]. Концерти Й. С. Баха, які не видавалась за його життя і нечасто 

виконувалась, віддзеркалились на подальшій еволюції жанру завдяки 

опосередкованому впливу на твори його синів-композиторів — Карла Філіпа 

Емануеля, Йоганна Крістіана, Йоганна Крістофа Фрідріха та Вільгельма 

Фрідемана. Усі четверо звертались до жанру концерту, проте художньо значні, 

різноманітні, яскраво оркестровані твори, що пов’язують барокову і 

класицистичну епохи, писали двоє — Емануель та Йоганн Крістіан. Саме вони 

«формують, мабуть, найважливішу ланку між клавесинними концертами їх 

батька (який віртуально винайшов цей жанр) і концертами Моцарта» [277, 

c. 277], завдяки поєднанню барокової риторнельної та класицистичної 

сонатної форм. Однак не слід розуміти буквально, що концерти синів 

Й. С. Баха є предтечею творів у цьому жанрі В. А. Моцарта; йдеться лише про 

тенденцію, яка, намітившись у 1730–1740-х роках, набуде подальшого 

втілення в останній чверті XVIII ст. 

В. Ф. Бах (1710–1784) — старший син Й. С. Баха є автором шести 

концертів для клавесина з оркестром, один з яких (мі бемоль мажор, F 42) не 

завершений. Вони написані у 1730-х роках і стилістично дуже близькі до 

клавірних концертів батька. Його стиль можна вважати консервативним, він 

значно менше за своїх братів прагнув новизни [278, c. 245]. У його концертах 

переважає поліфонічний виклад, риторнельна форма перших частин 

спирається на чотири тутійних і три сольних епізоди, виклад у струнному 

оркестрі — без особливостей. Блискучий Concerto à duoi cembali без 

супроводу оркестру продовжує традицію «Італійського концерту» Й. С. Баха і 

є концертом лише метафорично. 

К. Ф. Е. Бах (1714–1788) — другий із п’яти синів Й. С. Баха і найбільш 

активний щодо інновацій у жанрі концерту. К. Ф. Е. Бах вже відомим 
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композитором грав на клавесині при дворі Фрідріха Великого. П. Рейнхард 

наголошує, що наприкінці 1740-х років прізвище Баха викликало асоціації «не 

з лейпцизьким кантором, а з кимось із його синів, зокрема Карлом Філіпом 

Емануелем Бахом (1714–1788), композитором, музика якого по-різному 

репрезентувала новий стиль» [430, c. 22]. Попри таку популярність 

К. Ф. Е. Баха, зацікавлення Фрідріха жанром концерту «обмежувалось його 

власними творами, концертами Й. Кванца та саксонського капельмейстера 

Й. А. Ґассе» [535, c. 67], що стримувало творчі прагнення К. Ф. Е. Баха. 

Ймовірно, музичний стиль Й. Кванца і Й. А. Ґассе, який Ч. Берні описав, як 

«такий, що відбиває смак сорокарічної давнини» [цит. за: 430, с. 23], був більш 

зрозумілим і ближчим королю, ніж експерименти нового покоління митців. 

Про різне ставлення короля Фрідріха до К. Ф. Е. Баха і Й. Кванца свідчить і 

такий факт: перший, як головний клавесиніст, отримував лише 300 талерів на 

рік, а другий — 2000 і окрему винагороду за кожен новий концерт, чого не 

було у К. Ф. Е. Баха [387, c. 35]. 

К. Ф. Е. Бах написав понад 50 концертів (а також симфонії, клавірні 

сонати, кантати й пісні); декілька — для оргàна, флейти й віолончелі, проте 

абсолютна більшість (38) — для клавішного інструмента з оркестром. Він 

часто виступав з придворним оркестром і з аматорськими колективами [375, 

c. 102], тому перманентно потребував оновленн репертуару для своїх виступів. 

Клавірні концерти композитора найповніше демонструють стильову 

трансформацію від Бароко до Класицизму: в них поєднані певний 

консерватизм, що переважав у прусському дворі [430, c. 23], артистизм і 

галантна простота. 

І тепер дискутується питання — для якого інструмента писав 

К. Ф. Е. Бах пізні концерти — для клавесина чи фортепіано. Е. Бадура-Скода 

пише: «Вивчаючи термінологічну ситуацію, здається, буде великою помилкою 

вважати, що слово “клавесин” [cembalo] в документах вісімнадцятого століття 

завжди означало клавесин з кілками. Молоточковий клавесин міг мати цілком 

протилежне значення [pianoforte], навіть у часи Йоганна Себастьяна Баха» 
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[161, c. 6]. Тож ідеться про термінологічне розрізнення клавесина і «клавесина 

з молоточками» у процесі інтеграції фортепіано в європейський музичний і 

культурний простір. Е. Бадура-Скода припускає можливість, що багато 

дослідників «помилково» інтерпретували слова cembalo на титульних 

сторінках концертів упродовж XVIII ст., адже, здебільшого, до 1790-х років 

фортепіано і клавесин чітко не розрізняли термінологічно. Зважаючи на 

схильність К. Ф. Е. Бах до музичних експериментувань і на його роботу при 

дворі Фрідріха на межі 1740–1750-х років, вірогідним є припущення, що він 

звернувся до фортепіано вже у концертах 1750-х років. Підтвердження дає і 

Д. Шуленберг, наголошуючи на динамічних позначках у творах цього періоду, 

які «можна реалізувати лише на <…> клавіхорді чи фортепіано» [459, c. 197]. 

К. Ф. Е. Бах за зразок мав концерти А. Вівальді і свого батька, які в 

новому прочитанні позначені індивідуальністю завдяки емоційності 

повільних частин (зокрема Largo з ля мажорного Wq 2399 або до мінорний 

Wq 31 концерт) з пристрасними речитативами соліста, експресивність яких 

перевищує концерти уславленого італійця, і з частими темповими зсувами. 

Такі прийоми стають характерною стильовою ознакою концертів цього 

композитора, однак не лише зміни темпів у повільних і швидких частинах 

(Другий концерт ре мажор з циклу 1772 року Wq 43/2), а й «несподівані паузи 

і синкопи, раптові регістрові переміщення й дивні гармонічні звороти» [535, 

c. 67]. Так, у першій частині Концерту до мінор Wq 31 у такті 170 хроматична 

секвенція, початкову ланку якої викладено у фа-мінорі (замість очікуваного 

мі-бемоль мажору), обривається паузою і раптово модулює в соль бемоль 

мажорі. Окрім інших прикладів неочікуваних модуляцій в далекі тональності 

(зокрема у повільній частині концерту W 31) є і раптові трансформації циклу: 

перша частина четвертого концерту до мінор Wq 43/4 несподівано 

обривається, поступаючись повільній частині і менуету, після якого вона 

поновлюється. Тож тяжіння до сюрпризу можливе і у сфері музичної форми. 

 
99  Тут і далі позначення концертів К. Ф. Е. Баха здійснено Wq за каталогом творів композитора 

Альфред Воткенна (Alfred Wotquenne) 1905 року. Цей каталог переглянув Юджен Хелм (Eugene Helm) 

1989 року. За цим каталогом твори К. Ф. Е. Баха позначаються літерою Н. 
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Ймовірно, такі неочікувані прийоми компенсували схильність 

К. Ф. Е. Баха до використання незмінної тональності протягом усього 

концертного циклу. Несподівані зміни настрою, контраст світла й тіні між 

сусідніми частинами в концерті чи окремими номерами в сюїті становлять 

своєрідність барокових циклічних композицій загалом. Адже ці контрасти між 

частинами врівноважувались опорою на один незмінний настрій в окремій арії, 

частині концерту чи танці з сюїти. Не дивно, що відомий дослідник барокової 

музики Д. Шуленберг, характеризуючи стиль музики К. Ф. Е. Баха, наголошує 

не лише на її здатності дивувати слухача несподіваною модуляцією чи 

незвичною музичною формою, а й «унікальною неповторністю мовлення», яке 

виявляється завдяки «прикрашанню мелодій мелізматикою», що виглядає 

«парадоксально за досить строгого підходу до побудови форми у більшості 

частин» [456, c. 217–218]. Ці ознаки, попри традиційний бароковий підхід до 

концерту як безконфліктного співіснування соліста й оркестру у К. Ф. Е. Баха, 

надають його творам своєрідності, відбиваючи зміни в мистецтві середини 

XVIII ст. Калейдоскопічність темпових змін сприяла також привнесенню 

ознак сюїти в концерти цього композитора. 

Емоційний стиль концертів К. Ф. Е. Баха і його творів загалом часто 

підкреслюють німецьким терміном empfindsamer Stil («чуттєвий» або 

«сентиментальний стиль»), що передбачає «втілення експресії різних настроїв 

в одній темі» [406, c. 148]100 . Становлення у середині XVIII ст. музичного 

стилю, визначальними категоріями якого є «експресія, чуттєвість, відчуття, 

 
100 А. Вейнус дає більш загальне визначення empfindsamer Stil: «Зрозуміла й граціозна мелодична 

лінія, спокійне і прозоре гармонічне тло й над усім цим наліт елегантності, витонченості й чистокровної 

галантності» [511, c. 68]. В естетико-теоретичних трактатах тогочасних композиторів (не тільки Й. Кванц, а й 

К. Ф. Е. Бах писали їх), йшлося про уникнення крайнощів, щоб відтворити в музиці менш помітні зміни 

емоційних відтінків. Імовірно, звідси походить досить прозора фактура й поширення жанру фантазії, яка надає 

змогу виконавцю стежити за динамічними, регістровими й гармонічними переходами, поєднуючи 

несподіваність і навіть різкість з очікуваним розв’язанням дисонансу й плавним секвенційним розгортанням. 

Це стосується й оркестровки музичної теми, розділу форми чи номера в кантаті: один настрій, що панує, не 

лише не потребує зміни колориту, а навіть суперечить такій модифікації: гобой залишається солістом до кінця 

номера чи частини. Такий підхід радикально відрізняється від барокового, адже барокові композитори, як 

відомо, дотримуються переважно одного настрою впродовж тривалого часу. П. Рейнхард, порівнюючи епоху 

Бароко і перехідний період в середині XVIII ст., зазначає, що «музика empfindsamer Stil характеризується 

наголосом на найменших нюансах і відтінках і вираженні різноманітних відчуттів у швидкій послідовності» 

[430, c. 23]. 
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пропорційність, галантність і натуральність» [216, c. 44], вплинуло й на 

оркестрування. Це стало можливим завдяки тому, що композитори 

відмовились від сталої функції інструментів на користь їх 

поліфункціональності. Цей процес сприяв розмежуванню інструментів: 

тембральне відокремлення різних за роллю інструментів, часте використання 

солюючих духових інструментів для експонування мелодії, чергування різких 

динамічних і гармонічних спалахів із тривалими crescendo і diminuendo та 

очікуваними гармонічними послідовностями. 

Показовими для цього перехідного міжстильового переходу середини 

XVIII ст. стали зміни в оркестровці у концертах К. Ф. Е. Баха, який, працюючи 

майже 30 років у цьому жанрі, еволюціонував від пізнього барокового до 

класицистичного стилів. Перші концерти, як і перші клавірні сонати, він 

написав наприкінці 1730-х років. Йдеться про Концерти соль мажор Wq 4 

(1738), до мінор Wq 5 (1739, перероблені 1762), соль мінор Wq 6 (1740). У цих 

творах народжується неповторний композиторський стиль, хоча перші сонати 

були часто більш радикальними за новаціями, ніж концерти [456, c. 220]. 

Концерт мі мажор Wq 14 (1740-і роки), так само належить до ранніх творів 

композитора, і є одним із перших у цьому жанрі. Його оркестровано для 

cembalo concertato і струнних інструментів. Клавесин поєднує дві функції: (1) 

basso continuo — один з учасників струнного оркестру в тутійних епізодах; (2) 

позаоркестрового соліста. Функціональну відмінність підкреслює 

неоднаковий виклад партії впродовж твору: використання цифр і відсутність 

виписаного матеріалу для правої руки означає basso continuo, а відсутність 

цифр і розподіл матеріалу між двома руками — солювання. Матеріал технічно 

не надто складний, хоча й містить в партії правої руки інтервали й акорди 

(нечасто), а також упродовж тривалого часу, шістнадцяті в сольних епізодах, 

внаслідок чого вони подібні до каденцій. Кожен сольний епізод спирається на 

різну фактуру. 

Форма першої частини типова для тогочасних концертів, — 

риторнельна: чотири оркестрових tutti зіставлено з трьома сольними епізодами. 
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Зміни фактури в партії соліста стають одним з головних прийомів 

контрастування. У партії лівої руки в першому ж tutti привертають увагу 

октавні ходи й ритмічна формула — дві шістнадцяті й восьма, які 

неодноразово з’являються в сольних епізодах у партії правої руки (у другому 

епізоді), сприяючи поєднанню музичного матеріалу в одне ціле. Примітними, 

завдяки своїй інноваційності, стають приклади мотивного розвитку у процесі 

секвенційного розгортання, які, попри ембріональність, нагадують розробку. 

Соліст здебільшого повторює матеріал, викладений оркестром, тому 

сильний контраст відсутній (немає навіть тембрового зіставлення, адже 

клавесин звучить в концерті безперервно, виконуючи роль то супроводу, то 

соліста). Однак повторення музичного матеріалу солістом завжди має більш 

витончений і елегантний характер завдяки мелізмам, відсутнім у тутійних 

епізодах, високому регістру та розподілу ролей між руками: акомпанемент у 

лівій, мелодичний матеріал у правій. Варіювання матеріалу у процесі 

перегукувань між клавесином і оркестром виявляє, що «Бах розумів концерт 

не просто як шанс для клавесиніста й оркестру зібратися в одному приміщенні 

й перегукуватись, виконуючи гарні мелодії. Навпаки, кожен мав реагувати на 

те, що зіграв інший» [513, c. 72]. Отже, перегукування торують шлях до 

модифікації, а не посторення, музичного матеріалу, даючи змогу солістові і 

оркестру виявити свою неповторність без втрати відчуття єдиного простору. 

Незначна трансформація матеріалу у процесі повторення іншою стороною не 

стає ознакою протистояння: мирне співіснування є незмінним. 

Солюючий характер клавесина і його місце в концерті підкреслені 

музичними засобами: поступове розширення сольних епізодів, щоб третій 

сольний епізод був удвічі довшим за перше tutti. Завдяки такому прийому 

К. Ф. Е. Бах тематично виділяє соліста, що цілком правомірно в концерті для 

клавесина з оркестром. Пам’ятаємо, у П’ятому «Бранденбурзькому концерті» 

Й. С. Баха була одна тривала каденція, що привертало увагу до соліста, проте 

сприймалось як експеримент. К. Ф. Е. Бах балансує на межі рівноправності 

соліста й оркестру, характерної для барокового сольного концерту, прагнучі 
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виділити соліста як головного у протиставленні оркестру, що знаменує вже 

ідіоми епохи Класицизму. 

У середині 1750-х років композитор написав Концерт для клавесина з 

оркестром до-мінор Wq. 31, його оркестровано, як і концерти 1740-х років, для 

клавесина solo та струнного оркестру. Діалоги в ньому ще виразніші внаслідок 

посилення контрастності зіставлень, зокрема і в середині оркестру, а 

оркестрування — вишуканіше завдяки різноманітнішим тембровим акцентам. 

Водночас поглиблюється й ступінь взаємопроникнення партій: соліст постає 

самотнішим, порівняно з оркестром, тому його «включення» упродовж 

сольних епізодів передбачає не протидію солісту, а його підтримку. Партія 

соліста незмінно більш витончена, ніж оркестрова, завдяки мелізматичним 

прикрасам і регістровим зсувам. Водночас, оркестр є ніби опорним елементом 

твору, що й дає змогу солістові більш вільно демонструвати свою вправність. 

Оркестр і соліст доповнюють один одного, підтверджуючи їх нероздільність. 

Це особливо відчутно у другій частині з речитативами в партії клавесина на 

тлі витриманих акордів у струнних інструментів, що асоціюється з другою 

частиною Четвертого концерту Л. Бетховена. 

Отже, коли йдеться про оркестровку у 1750-х роках, то ці зміни 

стосуються значення оркестру у концерті, очевидні на прикладі Wq. 31. 

1. Низькі струнні інструменти й альти частіше долучаються до 

експонування музичного матеріалу. Це посилює взаємодію між окремими 

групами, часто утворює діалоги не лише між оркестром і солістом, а й 

усередині оркестру, сприяє очевидному вивищенню оркестру в концерті101. 

2. Оркестр стає функціонально гнучкішим. К. Е. Бах частіше, ніж раніше, 

варіює фактуру і щільність викладу: мінімальна за умови супроводу соліста й 

 
101  Як, наприклад, на початку Концерту для клавесину з оркестром до-мінор Wq. 31, коли між 

першими скрипками та альтами і басовими інструментами використано перегукування. Це діалог в оркестрі: 

скрипки ніби запитують (висхідна секста на початку другого такту), а низькі струнні відповідають, до того ж, 

повторюючи сексту від іншого звуку, як відлуння. Чи перегукування гамоподібними пасажами між усіма 

оркестрантами, які вступають почергово (від т. 16 в першій частині): низькі струнні й альти, другі скрипки і 

потім перші. Ці гами шістнадцятими тривають по півтора такти й охоплюють діапазон від великої до початку 

третьої октави. Попри нечисленність оркестру, у таких епізодах він звучить дуже насичено, емоційно, часом 

навіть загрозливо. 
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ущільнена в тутійних епізодах. Посилення перегукувань свідчить про певне 

вивищення тембру серед засобів музичної виразності і привертає увагу до 

оркестру. 

3. Помітно змінюється і виклад матеріалу: основним носієм мелодії є 

перші скрипки, яким акомпанує решта оркестрантів, що доводить значення 

гомофонної фактури в концерті.  

4. Паузи часто регулюють щільність фактури завдяки непостійному 

звучанню всіх оркестрових груп (початок другого tutti, т. 107–110); часом (у 

другій частині) такий прийом відіграє важливу семантичну функцію102. Опора 

лише на перші скрипки додає прозорості й відтінку смутку (початок другого 

сольного епізоду, тт. 129–135). 

5. Для ідеального злиття соліста й оркестру композитор використовує 

pizzicato у всіх партіях. Клавесин, попри функцію соліста, може бути 

складовою оркестру, гармонічно поєднуючись з ним завдяки максимальній 

подібності звуковидобування. 

6. З метою посилення контрастності соліста й оркестру, К. Ф. Е. Бах 

наголошує на відмінності між силою, характером і масивністю звучання, 

зіставляючи «слабкий» клавесин і «сильний» оркестр (вторгнення tutti у 

перший сольний епізод у першій частині). 

7. Партія оркестру не лише відтіняє рівні шістнадцяті в партії соліста 

різноманітнішими тривалостями, а й містить мелодичні фрази з опорою на 

сексту — знаковий інтервал І ч. (перший сольний епізод, тт. 73–76): оркестр 

залучено до викладу матеріалу, але соліст залишається головним. 

8. Оркестру може бути доручено тематичний матеріал, а солістові — 

фігураційний фон і гармонічна підтримка (другий сольний епізод, від т. 155). 

М’які перегукування між струнними інструментами на тлі шістнадцятих у 

соліста, тихе «дзюрчання» яких відтіняє почергові вступи інструментів в 

оркестрі (перші скрипки, другі, альти), роблять епізод гідний пера не лише 

К. М. Вебера, а й Р. Шумана. 

 
102 До таких місць слушно застосувати термін Д. Шуленберга «риторичні паузи» [456, c. 221]. 
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9. Фоно-орнаментальне дублювання стає ще одним способом 

гармонійно поєднати соліста й оркестр: дрібні тривалості доручені солісту, а в 

оркестрі підкреслюються окремі ноти його партії. 

10. Щоб уникнути статичності, К. Ф. Е. Бах використовує зміни 

ритмічної пульсації в оркестрі, зіставляє рівні тривалості й синкопи у високих 

струнних інструментів, тоді як низькі здійснюють розробку мелодичного 

матеріалу (тт. 161–164)103. 

Зміни, запропоновані К. Ф. Е. Бахом в жанрі концерту дуже значні: 

тривалі секвенціювання першого мотиву риторнелло, цілком подібні до 

мотивної розробки у віденських класиків; трансформація типових для 

барокових композиторів коротких мотивів, викладених у першому tutti на 

початку концерту на більш розгорнуті теми; незвичні комбінації солістів, на 

кшталт концерту для фортепіано і клавесину з оркестром із колоритними і 

рельєфними перегукуваннями між солістами; винайдення особливого 

жанру — сонатини для клавесина з оркестром. У 1760-х роках вона посіла 

місце клавірного концерту, до якого К. Ф. Е. Бах певний час не звертається. 

Поява сонатини зумовлена популярністю «легкої» музики у Відні й на півдні 

Німеччини [434, c. 118]. Однак сонатина мало пов’язана з концертом внаслідок 

відсутності контрастування між солістом і оркестром, які перманентно 

дублюють один одного. Найсуттєвішою зміною в оркеструванні 

К. Ф. Е. Бахом концертів слід вважати не зміну інструментального складу 

оркестру, а посилення значення колориту. Композитор не вдається до якихось 

особливих прийомів, однак відомі до середини XVIII ст. темброві ефекти 

(перегукування, дублювання чи дубль-штрихи) в його концертах активно 

залучаються. Їх спорадичне використання, що асоціюється з оперним 

оркестром і втіленням у звуках перепитій сценічної дії, замінюється частим 

залученням у непрограмний концерт для яскравішого звучання оркестру і 

сильнішого контрасту між ним і солістом. Такий підхід варто трактувати, як 

 
103  Аналіз особливостей оркестрування у пізніх флейтовому та віолончельному концертах 

К. Ф. Е. Баха див. у Примітці 26, а клавірних —  у Примітці 27 у додатку Г. 
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початок концептуальних зрушень. Історична роль К. Ф. Е. Баха полягає в 

утвердження клавірного концерту як основного конкурента скрипкового, а з 

часом витіснення останнього на другий план; становленні клавірних ідіом, 

відмінних від струнних; посиленні яскравості оркестрування; 

урізноманітненні функцій оркестру в концерті. Подальша кристалізація цих 

рис свідчить, що концерти К. Ф. Е. Баха відіграли одну з ключових ролей у 

становленні класицистичного концерту.  

Й. К. Ф. Бах (1732–1795), якого інколи називають «бюкберзький» Бах 

[340, c. 67], один з наймолодших синів Й. С. Баха, писав сонати, симфонії, 

ораторії, опери, пісні. Інструментальний концерт також привертав увагу 

композитора. Відомі лише п’ять його творів у цьому жанрі, серед яких 

найяскравішим є Concerto per viola e pianoforte BR C44. Показовою є назва, 

зазначена на титульній сторінці — «фортепіано», а не «клавесин». Чотири з 

п’яти концертів написані протягом 1780–1790-х років, коли фортепіано 

витіснило клавесин з концертної естради. Й. К. Ф. Бах, перебуваючи в Лондоні 

(1778), придбав одну за найновіших моделей фортепіано [434, c. 118]. Його 

творам притаманне поєднання стильових ознак італійської і німецької музики: 

італійську культивували при дворі графів Шаумбург-Ліппе, де Й. К. Ф. Бах 

служив клавесиністом. Бюкберзький двір, попри незначну численність, 

вважався одним з найбільш вишуканих в Німеччині [279, c. 309]. 

Оркестровка концертів Й. К. Ф. Баха свідчить про стильові зміни в 

останній чверті століття — композитора важко назвати новатором, він писав в 

дусі віденських класиків. Його Подвійний концерт дещо незвичний щодо 

вибору солюючих інструментів: альт і фортепіано. Залучення останнього 

становить певну данину моді 1780-х років. Загалом поєднання альта й 

фортепіано можна пов’язати і з розквітом symphonie concertante, яка допускала 

більше солістів, порівняно зі «стандартизованими» концертами. Об’єднання 

інструментів, різних за силою і характером звучання, в солюючій групі 

асоціюється з бароковим concerto grosso (згадаймо склад солістів в першому 

чи другому «Бранденбурзьких концертах» Й. С. Баха) або symphonie 
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concertante, з її відродженням у ХХ ст. (квінтет дерев’яних духових, литаври і 

оркестр у П. М. Девіса), ніж з інструментальним концертом класицистичної 

епохи. Тому поєднання фортепіано і альта в Концерті Й. К. Ф. Баха могло 

відбивати і сучасний композитору підхід до оркестрування (уведення до 

складу оркестру кількох духових інструментів, їх гру в кульмінаційних зонах, 

на tutti, опору на струнні інструменти загалом у викладі ліричного матеріалу, 

епізодичне розведення віолончелей і контрабасів) і, водночас, віддавати 

належне епосі, що відійшла, проте була зрозумілою і рідною. 

Й. К. Бах (1735–1782) — наймолодший син Й. С. Баха, він, подібно до 

Ґ. Ф. Генделя, 1762 року переїхав до Лондона (дослідники інколи пишуть 

Джон, за англійською традицією, а не Йоганн [511, c. 69]. Після смерті батька 

К. Ф. Е. Бах став вчителем і наставником для Йоганна Крістіана. Можливо, це 

спонукало юного композитора зацікавитись жанром концерту. Зацікавлення 

тривало протягом усього життя. Й. К. Бах написав кілька десятків концертів 

для клавесина, фортепіано, флейти, гобоя, фагота, скрипки. 

Перший цикл із п’яти концертів для клавесина зі струнним оркестром 

Й. К. Баха написаний ще в Німеччині на початку 1750-х років. Кожен з цих 

творів має три частини, з яких середня написана в іншому ладу і тональності. 

Ці п’ять концертів близькі до концертів К. Ф. Е. Баха та empfindsamer Stil 

загалом завдяки позначенням, на кшталт Adagio affettuoso, «речитативним 

схлипуванням», використанням сурдин у середніх частинах, щоб поглибити 

контраст із крайніми швидкими. Ці ознаки, відомі за концертами старшого 

брата, зникнуть у пізніх концертах Й. К. Баха, поступаючись більш «легкому», 

невимушеному й чуттєвому настрою, проте без афектів (А. Вейнус пише, що 

ця «музика мала на меті розважати, а не повчати» [511, c. 70]. 

Можна припустити, що концерти К. Ф. Е. Баха написані для 

поціновувачів, тоді як концерти Й. К. Баха — простіші за фактурою і ясніші за 

мовленням — для широкого загалу. На це вказує відсутність в останніх 

альтової партії, завдяки чому склад оркестру був меншим і більш камерним, 

ніби призначеним для побутового музикування, зважаючи, що в другій 
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половині XVIII ст. альтистів, на відміну від скрипалів, було мало [343, c. 798], 

часта опора на двочастинну модель і використання у фіналі менуету (можливо, 

аби подумки танцювати і розслабитись в затишній атмосфері). Тричастинні 

концерти, зазвичай, дещо складніші за задумом і викладом. «Якщо “Бах” 

сьогодні асоціюється з “Йоганном Себастьяном Бахом”, то протягом другої 

половини XVIII ст. “Бах” апелювало до “Йоганна Крістіана Баха”, настільки 

всеосяжною була його популярність, як у Великий Британії, так і на всьому 

континенту, особливо у 1760—1780-х» [425, c. 5]. Відомі й інші відмінності 

між стилями Й. К. та К. Ф. Е. Баха, крім емоційної сфери концертів та 

аудиторії слухачів: Д. Фріман слушно вказує, що Й. К. Бах «запропонував 

принципову стилістичну альтернативу empfindsamer Stil» [250, c. 230]. 

Й. К. Бах тяжіє до мажорних тональностей у концертах, що є характерною 

ознакою для класицистичних концертів (серед 20 фортепіанних концертів 

В. А. Моцарта лише два написані в мінорі). Ще одна риса зближує Й. К. Баха 

і В. А. Моцарта, — зацікавленість оперою (К. Ф. Е. Бах ніколи не писав опер), 

до того ж, італійською, а не французькою. 

Концерти ор. 1 Й. К. Баха написані в 1750-х роках. Соль мажорний 

концерт (№ 4) складається з трьох частин, а його оркестрування є типовим для 

композитора — дві групи скрипок, низькі струнні інструменти (віолончелі, 

контрабаси) і солюючий клавішний інструмент (Clavier solo). Форма першої 

частини — сонатна, що нагадує Т. Роудеру розгалуження концертної форми 

композиторів школи Дж. Тартіні у середині XVIII ст. [434, c. 122]. Клавішний 

інструмент використовується як basso continuo в tutti. Контрасти між 

тутійними і сольними епізодами не надто значні, проте думка Т. Роудера про 

«відсутність духу концерту» в цьому творі навряд чи справедлива. Вступ 

соліста не означає, як у Віолончельному концерті ля мінор К. Ф. Е. Баха, 

переміну настрою, проте у Й. К. Баха соліст експонує нову тему (побічну) в 

іншій тональності, коротко підготовленою оркестром. Це не драматичний 

контраст. Однак його і не сподіваєшся почути в концертах 1750-х років, в 

основі яких мирне співіснування соліста й оркестру. Навпаки, вступ соліста з 
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новою темою підкреслює зіставлення групового струнного й сольного 

клавішного тембрів. 

Оркестрування цього Концерту, попри відсутність альтів, більш 

«класицистичне», ніж у концертах К. Ф. Е. Баха, навіть 1770-х років. У 

Й. К. Баха оркестр часто використовується для акцентів на пасажах соліста 

(І ч., тт. 47–48), викладу педальних звуків, які відтіняють швидкі тривалості в 

соліста і сприяють поєднанню двох сторін, уникненню розмежування між 

сольними і тутійними епізодами в дусі барокових концертів (І ч., тт. 80–81, 

129–132), появі фоно-орнаментальних дублювань, що підкреслюють варіанти 

викладу того самого музичного матеріалу, ніби підсвічуючи його швидкими 

чергуваннями скрипкового і клавішного тембрів (І ч., тт. 14–148), контрасту 

між рівними восьмими тривалостями у супроводі (скрипки) і ритмічною 

перемінністю в мелодії (соліст). Відмова від такого важливого прийому, як 

перегукування, значною мірою нівелює прогресивність цього твору щодо 

музичної форми і очевидне зацікавлення композитора оркеструванням 

(наголосимо на акцентних дублюваннях перших скрипок, що 

супроводжуються перегармонізацією у других і соліста у ІІ ч., тт. 40–41, 

використання подвійних нот за участю відкритих струн, щоб посилити 

масивність звучання і надати дзвінкості початку третьої частини тощо). Певна 

контрверсійність цілком сподівана, враховуючи нестабільну щодо стилю 

середину XVIII ст. і перші концерти Й. К. Баха загалом104. 

Концерти Й. К. Баха значною мірою стали моделлю концертам 

В. А. Моцарта, і хоч їм бракує драматизму і контрастних емоційних станів, 

порівняно з творами В. А. Моцарта105, між ними можливі паралелі на кількох 

рівнях. По-перше, кристалізація в концертах Й. К. Баха 1760–1770-х років 

 
104 Див. аналіз концертів ор. 7 Й. К. Баха у примітці № 28 у додатку Г. 
105 Значення концертів Й. К. Баха не зводиться до їх впливу на твори В. А. Моцарта, вони важливі для 

еволюції жанру загалом. Чи не вперше в історії фортепіано виконує роль соліста в концерті, певне вивищення 

оркестру в концертах ор. 7 та ор. 13 Й. К. Баха (в останніх завдяки опціональному додаванню гобоїв і валторн 

оркестр отримує додатковий ресурс для більш яскравого і колоритного звучання), дуже широке використання 

фоно-орнаментальних, а не точних дублювань між струнними і духовими інструментами) та відмова від 

калейдоскопічної і прогнозованої послідовності сольних і тутійних епізодів, типової для барокових концертів, 

на користь сонатної форми слід вважати найважливішими трансформаціями в жанрі концерту 1760-х років. 
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сонатної, точніше, сонатно-концертної форми, дуже близької до її трактування 

у В. А. Моцарта: часте використання в експозиції кількох тем, яким 

притаманний вишуканий ліризм, грайливість, опора на танцювальність. По-

друге, форма рондо у фіналах. По-третє, особливості взаємодії між оркестром 

і солістом: фоно-орнаментальні дублювання як засіб варіювання при 

повтореннях, логічно-смислові структури питання-відповідь, втілені 

регулюванням щільності викладу в оркестрі, рельєфність експонування 

матеріалу завдяки педальним тонам в різних регістрах тощо. 

Зазначені зміни тісно пов’язані з модифікуванням оркестру протягом 

1750–1760-х років: кристалізацією гомофонного викладу, функціональним 

диференціюванням інструментів, стабілізацією інструментального складу. 

Вони забезпечують вивищення оркестру в концерті. Зростання популярності 

концерту як музичного жанру (незважаючи на розвиток симфонії), значні 

зрушення в публічному концертному житті європейських країн (регулярність 

заходів, зацікавленість ними зростаючого середнього класу) вплинули на 

стабілізацію оркестру як музичної інституції, на зростання його значення як 

культурно-історичного феномена. 

4.3 Мангаймська школа та її значення для становлення 

класицистичного оркестру 

На відміну від Франції й Англії, які зберігали незмінними уніфіковані 

центри музичного життя, «у багатьох німецьких містах, і великих, і малих, і 

навіть у кількох містечках, де були розташовані двори [курфюста, графа тощо], 

діяли перманентні оркестри чисельністю 40–50 виконавців» [203, c. 142]. 

Вони брали участь у придворних урочистих заходах, грали в театрі й 

публічних концертах. Крім Мангайма (де сповнений неймовірної енергії Карл 

Стаміц, заклав підвалини для 35-літнього процвітання Мангайма, 

перетворивши його на «один з найбільш інтегрованих і впливових центрів в 

історії музики» [239, c. 758]), такі оркестри були в Лейпцигу, Берліні, 

Штутгарті, Мюнхені, Дрездені та інших містах Німеччини. Роздрібненість, 
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можливо, ослабляла німецькомовні регіони, порівняно з унітарними 

державами, проте вона сприяла інтенсивному музичному життю. Кожен 

аристократ прагнув демонструвати майстерність своїх музикантів іншим. Ці 

професійні колективи називали капелами. Капели, які функціонували на 

сусідніх землях, конкурували між собою, змагаючись за першість. Їх кількість 

в німецькомовних державах не мала аналогів в інших країнах до середини 

XVIII ст., чим, зокрема пояснюється потреба в інструментальній музиці106. 

До 1770-х років, коли двір переїхав до Мюнхена, оркестр в Мангаймі не 

мав конкурентів у Європі. Тут працювали відомі композитори і виконавці, 

завдяки яким сформувався європейський культурний феномен — 

Мангаймський оркестр. У ньому не лише були закладені основи оркестрових 

технік на майбутні століття, а й ширше — з’явилась Мангаймська 

композиторська школа (Я. Стаміц, його два сини та учні І. Ґольцбауер, 

Ф. Ріхтер, К. Каннабіх). Г. Ріманн, вважає, що: «Стаміц [Карл] — це довго 

розшукуваний [дослідниками] попередник Гайдна» [цит. за 342, c. 117], хоча 

це, до певної міри, перебільшення, а питання про «одного-єдиного» 

винахідника класицистичної музики досить дискусійне й дотепер. 

Представники Мангаймської школи відмовились від basso continuo (клавесину) 

у складі оркестру, чого майже водночас намагався досягти Ж. Ф. Рамо у 

Франції: середні голоси доручалися не слабкому і «чужому» для оркестру 

клавесину, а альтам і валторнам, що означало перегляд балансу в оркестрі і 

вивищення альтів. 

Поширена думка, що Мангаймський оркестр був першим в історії 

колективом, який використав оркестрові crescendo і diminuendo насправді є 

певним перебільшенням. Як зазначав Т. Воттон, ще в опері «Іпполіт і Арісі» 

Ж. Ф. Рамо (1733) є вказівка на зростання чи спадання динаміки з кожною 

наступною долею [533, c. 106]. Р. Хардінг, на відміну від Т. Воттона, 

 
106 Назва «оркестр» в сучасному сенсі утвердилась в 1760-х роках, але до кінця ХІХ ст. колективи в 

німецькомовних країнах мали назву капел, і тільки у ХХ ст. — оркестри. Проте й сьогодні кілька відомих 

оркестрів офіційно називають капелами: Саксонська державна капела (Дрезден), Берлінська капела, 

Веймарська капела, Мангаймська капела тощо. А назва посади диригента в уславленому GewandhausOrchester 

звучить Gewandhauskapellmeister. Офіційна назва данського оркестру — Dat Kongelige Kapel. 



316 

 

винахідником оркестрового crescendo вважав Н. Йомеллі в оркестрі 

Штутгарта [271, c. 102]. Однак саме в Мангаймі ця техніка була відшліфована. 

К. Шубарт у своїх «Ідеях» висловив захоплення Мангаймським оркестром, 

особливо динамічною шкалою, яку він втілював: «Жоден оркестр у світі 

ніколи не перевершував виконання оркестру в Мангаймі. Його forte — 

громоподібне; його crescendo — злива; його diminuendo нагадує криштальний 

струмок, що дзюрчить на відстані; його piano — весняний бриз» [455, c. 181]. 

Л. Ратнер називає оркестрове crescendo засобом «посилення риторичної дії» і 

вказує на його використання майже водночас з мангаймцями в симфоніях 

Ф. Ж. Госсека [427, c. 188]. Отже, виходячи з викладеного, більш коректно 

стверджувати, що в Мангаймі ця оркестрова техніка зазнала подальшої 

кристалізації і набула довершеності, ставши одним з характерних прийомів 

викладу музичного матеріалу в оркестрі загалом на всі наступні століття. Слід 

вказати й на чітку і тверду атаку звуку, на злагодженість руху смичків, 

вишуканість фразування — усі відомі особливості виконання в 

Мангаймському оркестрі були колосальним кроком вперед. 

Мангаймський оркестр справедливо пов’язують із становленням 

симфонії. Ба більше, зазначені зміни в техніці викладу матеріалу, в структурі 

оркестру, вивищення традиційних інструментів «другого плану», на кшталт 

альта, чи популяризація нових, на зразок кларнета, пояснюють вплив цих 

трансформацій і на жанр концерту, асоціюючи розвиток жанру концерту і 

оркестру. Слід також вказати, що писати інструментальні концерти 

композиторів спонукала надвисока кваліфікація тогочасних виконавців. Адже 

усі представники Мангаймської школи звертались до жанру 

інструментального концерту. Ян (Йоганн) Стаміц (1717–1757) одним із 

перших продемонстрував опору на яскраво виражену мелодію на тлі 

прозорого супроводу ще в 1740-х роках (майже за 10 років до смерті Й. С. Баха 

і за 20 — Ґ. Ф. Генделя). Він тяжів до викладу своїх музичних ідей в 

чотиричастинній симфонії, де перша частина була новітнім прочитанням 

«тричастинної» форми з експозицією, розробковим розділом і репризою. 
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Найближчими його послідовниками, учнями, колегами і друзями були 

Ф. Ріхтер та І. Ґольцбауер. Останній надавав особливого значення вивищенню 

дерев’яних духових інструментів (до речі, не можна не звернути уваги, що 

прізвище цього композитора — Holzbauer — у перекладі з німецької означає 

«лісовий фермер», тобто воно суголосне сфері його зацікавлень). Молодше 

покоління (Карл і Антон Стаміци, Ф. Бекк, К. Каннабіх, Я. Ванхаль та ін.) 

підтримували традиції, закладені Й. Стаміцем. 

Й. Стаміц був скрипалем-віртуозом, тому більшість його концертів 

написано для цього інструмента. Крім скрипкових, він, втілюючи зацікавлення 

мангаймців до нових солістів в жанрі концерту і ніби продовжуючи традицію 

А. Вівальді щодо урізноманітнення тембрової палітри в жанрі концерту, 

створив декілька концертів для клавесина, гобоя, флейти і кларнета (одні з 

перших в історії). А. Вівальді написав кілька концертів для шалюмо, проте 

серед дослідників немає одностайності, чи слід інтерпретувати ці твори як 

кларнетові. С. Артем’єв вказує, що вперше кларнет до складу оркестру 

залучив І. А. Фабера в Месі (1720) та в опері «Тамерлан» Ґ. Ф. Ґенделя у 

1728 році [8, c. 8]. Б. Татхіл першим вважає кларнетний концерт А. Вівальді, 

не піддаючи сумніву використання саме кларнетів в його концертах, а далі — 

твори Й. Мольтера. Концерти Й. Стаміца, на думку дослідника, написано 

пізніше [505, c. 48]. 

Навіть побіжний погляд на партитуру Концерту для скрипки з оркестром 

сі бемоль мажор GraS 300.6 свідчить про її принципову відмінність не лише 

від барокових концертів, а й від творів синів Й. С. Баха: соліст не звучить в 

тутійних місцях, дублюючи оркестр107. Отже, відтепер початок tutti могло 

означати паузи в партії соліста. У процесі розгортання музики соліст і оркестр 

постійно взаємодіють, вступають в діалог, перегукуються, оркестр часто 

акомпанує скрипці, але в початковому і наступних tutti, коли оркестр викладає 

тематичний матеріал, соліст не грає, очікуючи на свій вступ. Це нове правило 

 
107 Водночас у концертах К. Ф. Е. Баха та Й. К. Баха 1750–1770-х років соліст все ще продовжуватиме 

дублювати оркестр в tutti, а клавесин почергово виконуватиме функції basso continuo і соліста. 
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для концертів, вплив якого дуже значний: мовчання соліста в першому tutti, 

коли в оркестрі викладається основний тематичний матеріал, і його вступ 

після тутійного епізоду з таким самим тематичним матеріалом створює 

основу для подвійної експозиції. Попри однаковий тематизм, оркестр і соліст 

викладають, зазвичай, його різні версії: схематичнішу в оркестрі і 

деталізованішу в соліста. Технічні складні елементи, зокрема пасажі, швидкі 

тривалості, подвійні ноти тощо, в оркестровій експозиції використовується 

мінімально. Водночас, в сольній експозиції ці елементи природно вплітаються 

в партію, стають її складовою. Це дає змогу виявити не лише технічні 

можливості виконавця-віртуоза (що також важливо), а й створити нову, 

індивідуалізовану версію матеріалу, який щойно прозвучав в оркестрі. З часом 

ці елементи стають більш виразними і рельєфними, відмінність між 

оркестровою і сольною експозиціями зростатиме, вступ соліста до сольної 

експозиції (щоправда, лише в окремих концертах В. А. Моцарта і Л. Бетховена) 

буде сприйматись як новація й експеримент. Неоднакові версії музичного 

матеріалу при його експонуванні оркестром і солістом додатково посилюють 

відмінність між більш загальною, об’єктивною і генералізованою та 

конкретнішою, суб’єктивнішою та персоналізованішою. Відмова від 

дублювання солістом тутійних епізодів означає не лише посилення 

концертного начала, а виведення його на новий рівень, адже вступ соліста, 

якого слухач не чує у складі tutti, суттєво посилює контраст. Історичну 

важливість інноваційного рішення Й. Стаміца щодо «виключення» соліста в 

тутійних епізодах і вплив такої моделі концерту на подальший розвиток жанру 

неможливо переоцінити. 

Партія соліста-скрипаля відрізняється від барокових концертів. У ній 

аббсолютно чітко розмежовані функції інструментів: соліст викладає 

тематичний матеріал переважно у віртуозній манері (швидкі переміщення між 

регістрами, регулярне використання високого регістру — до с4, що вочевидь 

вище, ніж f3 у концертах Й. С. Баха і a3 у А. Вівальді; часті стрибки, дрібні 

тривалості, складний ритмічний малюнок, подвійні ноти тощо), а оркестр 
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(струнні інструменти) йому акомпанують. Можна заперечити, що у 

скрипкових концертах А. Вівальді, особливо П. Локателлі й Дж. Тартіні, 

технічні вимоги до скрипаля навіть більші й часто потребували карколомної 

техніки виконавця. Однак не слід забувати, що в цих творах переважанню 

соліста немає перешкод, і оркестр виконує, до певної міри, «ритуальну» 

функцію — оздоблення виступу віртуоза. У концертах Й. Стаміца, які, 

ймовірно, за яскравістю і характерністю музичного матеріалу й поступаються 

багатьом творам вказаних італійських композиторів, втілено інше бачення: 

хоча соліст виступає на перших ролях, він перебуває з оркестром у певному 

балансі. Цей баланс хисткий і непевний, проте оркестр теж стає значущим 

учасником процесу, а не перманентним акомпаніатором. 

Така трансформація становить одну з суттєвих рис сольного концерту 

«нового» часу, становить ще одну принципову ознаку, відрізняючи концерти 

Й. Стаміца від концертів, написаних у попередні роки П. Локателлі і 

А. Вівальді або навіть його сучасником — Дж. Тартіні. Тобто належність 

певного концерту до барокового чи класицистичного стилю визначається не 

так часом його створення, складом оркестру чи вибором інструмента для 

солювання, як насамперед концепцією. Усе це властиво не лише скрипковим, 

а й концертам Й. Стаміца для різних інструментів. Тож інший підхід до 

взаємодії соліста і оркестру, нове бачення першого експонування музичного 

матеріалу і зміни в оркеструванні108 є системними, а не випадковими: вони 

відкривають нову сторінку в історії інструментального концерту та його 

оркеструванні.  

Йоганн Вендлінг (1723–1797) — теж представник Мангаймської школи, 

однодумець К. Стаміца. Він обіймав посаду головного флейтиста в 

 
108 Особливо це стосується валторн. Відмова від групи basso continuo зумовила зміну їх трактування: 

функція валторн, насамперед, не посилення гучності чи виділення певної лінії на тлі струнних інструментів, 

а оркестрова педаль, яка м’яко поєднується зі струнними інструментами і водночас, по-перше, додає 

об’ємності звучанню загалом, а, по-друге, заповнює проміжки в середньому регістрі, сприяючи об’єднанню 

всіх партій в єдине ціле. Усе відбувається в контексті розширення можливостей інструмента (пам’ятаймо про 

нововведення Антона Гампеля 1753 року — хроматизація натурального звукоряду завдяки введенню кисті 

руки в розтруб, що відчутно розширило звукову палітру, порівняно з натуральним звукорядом) та загалом 

популяризації валторни [25, c. 12]. 
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Мангаймському, а згодом в Мюнхенському оркестрах, був провідним 

флейтистом-віртуозом [55, c. 149–150]. Й. Вендлінг написав дев’ять 

флейтових концертів. Флейта була популярним інструментом в епоху Бароко: 

композиторами 1730–1740-х років було написано значну кількість флейтових 

концертів (А. Вівальді, Ґ. Ф. Телеманн, Й. Ґассе, Й. Хайнікен, 

П. Буффарден — детальний аналіз національних флейтових шкіл і частково — 

флейтового концерту здійснила Ю. Шелудякова [143]). Й. Вендлінг, 

звертаючись до флейтового концерту, мав відповідну основу, якої не було у 

Й. Стаміца. Можливо, цим зумовлена консервативніша модель його концертів, 

порівняно із Й. Стаміцем: флейта у Й. Вендлінга застосовується для викладу 

матеріалу майже безперервно, незалежно від того, йдеться про tutti чи solo. 

Через те, що композитор не залучає флейти в оркестрі (уникаючи конкуренції 

між флейтами в оркестрі й поза ним), соліст дублює партію перших скрипок у 

тутійних епізодах у крайніх швидких частинах циклу, додаючи холодного 

відтінку до теплого струнного тембру. Лише у других, повільних частинах 

флейта експонує наспівну мелодію і виступає незаперечним солістом, якому 

акомпанують скрипки. Її партія — це типова віртуозна музика з опорою на 

короткі тривалості, включно з тридцять другими у швидкому темпі, інколи з 

дрібним пунктирним ритмічним малюнком, зокрема шістнадцятою з крапкою 

і тридцять другою, з використанням досить високого регістру флейтового 

діапазону. Оркестровка теж консервативніша, порівняно з концертами 

Й. Стаміца, хоча фактура гомофонно-гармонічна. У деяких ранніх концертах 

оркестр містить виключно струнні інструменти, у пізніх, написаних в 

1770-х роках, у складі оркестру є дві валторни (Концерт ре мажор GUN 19), 

однак їх роль, порівняно з концертами Й. Стаміца, більш скромна й 

одноманітна. Концерти Й. Вендлінга хоча і не вплинули помітно на еволюцію 

оркестру в цьому жанрі, заслужено привертають увагу дослідників німецької 

флейтової школи, адже це перші флейтові концерти класицистичного стилю в 

музиці; з ними конкурують флейтові концерти К. Ф. Е. Баха. 
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Крістіан Каннабіх (1731–1798) — скрипаль і композитор, який 

упродовж тривалого часу очолював Мангаймський оркестр (після смерті 

Й. Стаміца він обійняв посаду першого скрипаля Мангаймського оркестру 

[469, c. 248]). Він був другом В. А. Моцарта, який залишив добрі спогади про 

його композиторські здібності [73, c. 78]109 і людські якості [73, c. 180, 184]110. 

Основну увагу К. Каннабіх надавав жанру симфонії (написав майже 

90 симфоній), але є також автором п’яти концертів — двох для флейти, одного 

для клавесина, потрійного для флейти, гобоя і фагота, а також Concerto alla 

pastorale для дев’яти інструментів. 

Попри дев’ять музикантів, цей твір має вісім партій, бо контрабас лише 

дублює віолончель. Concerto alla pastorale зацікавлює незвичністю 

інструментального складу. Тут задіяні інструменти з усіх груп, але немає 

дублювань струнних партій кількома виконавцями в унісон (за винятком пари 

віолончель–контрабаса); тож це камерний концерт, звернення до якого було 

рідкісним у другій половині XVIII ст. Тож нетиповість моделі Concerto alla 

pastorale для класицистичної музики привертає увагу, хоча за своїми 

музичними якостями він не належить до композиторських відкриттів. 

Гармонійність поєднання інструментів у третьому і шостому 

«Бранденбурзьких концертах» Й. С. Баха було досягнуто завдяки однорідному 

складу колективу. Використання таких різних інструментів, які у К. Каннабіха, 

створює ризик незбалансованого звучання, чим, очевидно, пояснюються 

нечасте виконання цього твору. Застосування композиторам 

експериментальних виконавських складів саме в концертах, а не в симфоніях 

чи увертюрах (принаймні у творах XVIII–ХІХ ст.) слід пояснити тим, що 

основу жанру концерту становить змагальне начало, діалектично поєднане з 

гармонійним співіснуванням усіх учасників. Практикуючи незвичні 

поєднання інструментів, композитор ніби досліджує їх слушність чи 

недоцільність у контексті синтезу змагальності і злагодженості. 

 
109 Лист В. А. Моцарта до батька — Леопольда Моцарта від 4 листопада 1777 року. 
110 Листи В. А. Моцарта до батька від 12 листопада 1778 року та від 18 грудня 1778 року. 
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Крім незвичного для класицистичної епохи камерного концерту, варто 

вказати на варіювання інструментального складу в інших концертах 

К. Каннабіха: від повного, включно з трубами, валторнами і литаврами в 

Потрійному для флейти, гобоя і фагота з оркестром до струнного, з двома 

валторнами в Концерті для флейти з оркестром ре мажор. За стилем ці твори 

(особливо Потрійний концерт, 1770-і роки) подібні до концертів 

В. А. Моцарта. У Потрійному концерті максимально контрастні зіставлення 

між tutti за участю мідних інструментів і литавр, а далі — камерне й тендітне 

звучання солістів з прозорим супроводом струнних інструментів. Труби й 

литаври залучаються лише в тутійних місцях, проте валторни регулярно 

використовуються у функції педалі, надаючи звучанню об’ємності. 

Відсутність труб і литавр у Флейтовому концерті можна пояснити більш 

камерним його звучанням, порівняно з урочистим Потрійним концертом. Це 

свідчить про те, що композитор зважав на залежність між вибором соліста і 

складом оркестру: насичена й різноманітна за тембрами група солістів 111 

узгоджується з більшим і сильнішим мішаним оркестром. М’якший за 

характером Концерт для флейти потребує скромнішого оркестру: валторни 

виконують функцію педалі і не перешкоджають світлому і більш холодному 

тембру соліста. Хоча концерти К. Каннабіха, на відміну від кількох симфоній, 

нечасто звучать на сучасній концертній естраді, його темброві новації щодо 

солістів, зміни у складі оркестру, експериментування в жанрі концерту 

загалом варті уваги. 

Антон Фільц (1733–1760) — віолончеліст і композитор, який з 

1754 року обіймав посаду другого віолончеліста Мангаймського оркестру і 

навчався композиторський майстерності у Й. Стаміца [469, c. 479]. Музика 

цього композитора належить до класицистичного стилю і галантністю 

мелодичних зворотів часом нагадує твори молодого В. А. Моцарта. Увагу 

А. Фільца передусім привертав жанр симфонії (їх написано майже 40, і 

 
111 До речі, у К. Каннабіха група солістів збалансована, він забезпечує однакову роль для кожного 

виконавця — в цьому полягає відмінність між потрійними концертами і деякими concerti grossi, зокрема між 

першим і другим «Бранденбурзьким концертами» Й. С. Баха, в яких один соліст є безумовним лідером. 
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К. Шубарт назвав його навіть «найкращим композитором-симфоністом, який 

коли-небудь жив» [455, c. 192]). Однак йому належать й інструментальні 

концерти для віолончелі та інших інструментів, рукописи яких знайдено вже 

у ХХ ст. (Концерт для флейти з оркестром ре мажор було виявлено лише 

1946 року [434, c. 64]). Концерт для віолончелі з оркестром сі бемоль мажор 

написаний на початку 1750-х років з дотриманням певних барокових традицій: 

соліст звучить в тутійних епізодах, дублюючи партію віолончелей в оркестрі, 

і солює поза tutti. Така біфункціональність характерна для барокових 

клавесинних концертів. Водночас, у складі оркестру А. Фільца відсутній 

клавішний інструмент, що є переконливою ознакою класицистичного стилю. 

Трактування духових інструментів (Концерт оркестровано для двох гобоїв, 

двох валторн і струнних інструментів плюс соліст) інше, ніж в барокових 

концертах, у яких вони переважно дублюють партії інструментів: струнної 

групи. Головна функція духових у концертах А. Фільца — варіювати характер 

звучання, акцентувати, щоб посилити звук чи змовчати, надаючи можливість 

солісту чи оркестровим струнним інструментам бути на першому плані. 

Дублювання духових і струнних не точні, а фоно-орнаментальні чи акцентні, 

що свідчить про досить чітке функціональне розмежування інструментів в дусі 

Класицизму. Щоправда, віолончель solo позначена в партитурі в бароковій 

традиції — Violoncello obbligato. Отже, в саме оркеструванні цього Концерту 

поєднані ознаки Бароко і Класицизму, хоча останні переважають. 

У першому такті Концерту для віолончелі з оркестром сі бемоль мажор 

А. Фільц доручає першому гобою дублювання партії перших скрипок, а 

другому гобою і обом валторнам — лише на першу долю, утворюючи 

акцентне дублювання щодо струнних інструментів. У другому такті 

композитор долучає й другий гобой дублювати партії других скрипок; у 

четвертому такті обидві валторни, які дотепер виступали у функції акценту 

(тт. 1–2) чи педалі (т. 3), також приєднуються до струнних інструментів і 

гобоїв і викладають тематичний матеріал. Це утворює оркестрове crescendo —

ще рідкісний на той час прийом, що свідчить про цілковите усвідомлення 
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можливостей варіювати щільність й, завдяки їй, — характер експонованого 

матеріалу. Духові інструменти, насамперед гобої, не лише точно дублюють в 

tutti, додаючи в оркестр неповторну ноту свого тембру, вони постають як 

надінструмент-символ, анонсуючи новий епізод, тему, музичний образ тощо. 

Зокрема, дует двох гобоїв в т. 11 настільки контрастує із першим tutti завдяки 

ніжному, дещо меланхолійному і не надто гугнявому характеру середнього 

регістру, що слух сприймає початок наступного, більш ліричного етапу 

розвитку першої теми як новий матеріал, хоча це лише трансформація того, 

який щойно прозвучав. 

Концерти А. Фільца, попри деталі, які свідчать про їх створення на межі 

двох музичних епох, виявляють свою безумовну належність новому часу, 

очевидність якого в оркеструванні виявляється не менше, а навіть більше, ніж 

в інших засобах музичної виразності. У цьому полягає історична значимість 

маловідомих у нас інструментальних концертів А. Фільца. 

Карл Стаміц (1745–1801) — старший син Й. Стаміца. Разом з братом 

Антоном, Л. Лебреном і Ф. Данці вони представляють молодше покоління 

мангаймців. К. Стаміц був «найбільш результативним серед мангаймських 

композиторів» [434, c. 108], він створив майже 60 інструментальних концертів 

(зокрема 15 скрипкових, 10 кларнетних, 7 фаготних, кілька для гобоя, 

басетгорна, альта й різних комбінацій названих інструментів). За стильовими 

ознаками музика К. Стаміца дуже близька до творів Й. Гайдна середнього 

періоду чи раннього В. А. Моцарта: ясна опора на чотиритактові речення, які 

становлять періоди; сонатна форма в перших частинах концертів, точніше, 

концертно-сонатної форми з подвійною експозицією; значний контраст між 

солістом чи солістами й оркестром завдяки протиставленню щільності 

викладу, тембру і тематизму — солістові часто доручається новий музичний 

матеріал; гомофонна фактура. Середні частини наспівні й ліричні, дво- або 

тричастинної форми. У фіналі тогочасні композитори звично застосовують 

форму рондо чи рондо-сонати. В його концертах використовуються теми-

образи, більш контрастні, ніж у творах Й. Стаміца, що означає часті зміни 
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настрою в межах навіть окремої частин музичної форми — естетика Бароко з 

переважанням одного настрою впродовж частини залишилась в минулому. 

В останній чверті XVIII ст. значно розширюється палітра інструментів 

для солювання в концерті. К. Стаміца особливо приваблював альт з його більш 

приглушеним, ніж у скрипки, тембром. К. Стаміц був відомим альтистом. 

К. Шубарт зазначив, що: «він настільки глибоко опанував характер альта, що 

грав на цьому інструменті з таким шармом, якого ніхто ніколи не чув раніше» 

[455, c. 192]. Солювання альта, ледь помітне за барокової епохи, дещо зростає 

в класицистичну, хоча Й. Гайдн, В. А. Моцарт і Л. Бетховен не писали для 

нього концертів (Sinfonia Concertante K 364 В. А. Моцарта не є концертом). 

Концерт для альта з оркестром op. 1 привертає увагу особливостями в 

оркеструванні. По-перше, духові інструменти у складі оркестру (дві валторни 

й два кларнети), на відміну від концертів 1750-х і 1760-х років, стали 

обов’язковими (у Grand Concertos оp. 6 Ґ. Ф. Генделя і в концертах Й. Стаміца 

чи Й. Вендлінга щодо духових інструментів була примітка ad libitum). 

По-друге, слід звернути увагу на відмову К. Стаміца від традиційних 

гобоїв на користь кларнетів. Тембр гобоя густий і гугнявий в низькому й 

середньому регістрах і дуже тонкий у високому. Кларнет має світліший 

відтінок тембру. його звучання чітко поділяється на зловісне, з металевим 

відтінком («шалюмо») і надзвичайно тепле і світле у високому («кларіно») 

регістрі. Цей інструмент, з одного боку, контрастніший, ніж гобой, а з іншого, 

як не парадоксально, більш рівний за звучанням у межах кожного регістру. 

Ймовірно, що ці якості стали вирішальними, коли композитор обирав склад 

оркестру, характер якого завдяки такій заміні набував теплого відтінку. 

Третьою рисою оркестровки Концерту є поділені альти. Серед струнних 

інструментів — дві групи скрипок, розділені альтами і віолончелями з 

контрабасами, які грають в точному октавному дублюванні. Такий виклад тим 

більш незвичний, що за умови солювання альта однією з проблем 

оркестрування стає ризик того, що оркестр затушує унікальний тембр соліста 

на тлі струнних інструментів. К. Стаміц, фактично, розширює «сферу 
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відповідальності» альтів (соліста і оркестрантів), посиливши їх значення в 

концерті загалом. Так, на початку фа-мажорного епізоду у другій частині 

соліста супроводжують лише альти. У такий спосіб солюючий альт 

перетворюється на солюючу групу альтів (ІІ ч., тт. 23–30). Таке рішення 

цілком несподіване, проте дієве й художньо переконливе, воно відрізняється 

від концертів з альтом solo А. Вівальді чи Ґ. Ф. Телеманна. Привертає увагу 

мелодичне використання оркестрових альтів у побічній партії (тт. 27–30), 

К. Стаміц застосовує перегукування між двома групами скрипок і 

оркестровими альтами. Зрозуміло, що одна група альтів (навіть поділена) буде 

слабшою, ніж дві групи скрипок. Тому композитор дещо змінює матеріал при 

його повторенні альтами: замість викладу в октаву у скрипок відповідь альтів 

звучить у терцію. Нижчий регістр і більш різноманітні накладання обертонів 

урівноважують дві кількісно різні групи. Така увага до альтів пов’язана і з 

філігранною майстерністю втілення художнього задуму в оркестрі, і з його 

незвичністю для барокових творів. 

Головна функція духових інструментів — утворити педалі (валторни) і 

акцентні дублювання (переважно у кларнетів). Хоча їх не використовують у 

тематичній функції, ці групи визначають характер музики: більш енергійні, 

динамічні спалахи відбуваються безальтернативно за участю духових 

інструментів. Камерні ліричні епізоди передбачають відмову від духових 

тембрів. Так, виклад головної партії на початку сольної експозиції незмінно 

тендітний, попри подвійні ноти в партії соліста, використання духових 

інструментів пом’якшило б контраст між сліпучим завершенням оркестрової 

експозиції і ліричним настроєм соліста, що увиразнює концертний принцип 

завдяки опозиції щільності, тембру й тематизму. На відміну від багатьох 

барокових і ранньокласицистичних концертів, К. Стаміц не відмовляється від 

духових інструментів у середній частині. Очевидно, ладовий контраст (ре 

мінор) видається достатнім, щоб спиратись на всі залучені тембри. У кадансах 

композитор навіть доручає кларнетам тематичний матеріал в точному 

октавному дублюванні скрипок, щоб фактурно ущільнити і тембрально 
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урізноманітнити ці підсумкові такти. Це відчутно змінює кадансову зону, 

наголошує на її значенні (наприклад, ІІ ч., тт. 12–13) і контрасті між 

насиченим, попри piano, кадансом в оркестрі й наспівно-сумною мелодією в 

альта на тлі супроводу у струнних інструментів, розрідженого паузами й 

розпорошеного між партіями. 

Другим «нестандартним» 112  фаворитом композитора є кларнет. 

Упродовж 1760–1770-х років він ще рідко виконував роль соліста в жанрі 

концерту і в оркестрі. Тому вибір кларнета для солювання в концерті на 

початку 1770-х років є, принаймні, несподіваним. Ще далеко до Концерту для 

кларнета з оркестром К. 622 В. А. Моцарта, який досвідчені музиканти 

вважають рубіконом у своїй виконавській кар’єрі: лише опанувавши всі його 

технічні й емоційні особливості, можна вважати себе справжнім кларнетистом. 

Згодом будуть концерти Л. Шпора, натхненником яких був В. А. Моцарт, і 

кларнетні концерти К. М. Вебера, що вивели кларнет на один з найвищих 

рівнів художньої досконалості. Однак без концертів Й. і К. Стаміца історія 

кларнетної музики була б інакшою113.  

Отже, йдеться про суттєві зміни впродовж 1760–1770-х років у ставленні 

до багатьох оркестрових інструментів, насамперед альта і кларнета. Зростання 

їх ролі як солістів відбувається в контексті становлення нового стилю та інших 

естетичних засад, зокрема втілення в одному розділі, частині, епізоді, навіть 

темі контрастних емоційних станів З цим процесом корелює урізноманітнення 

функцій інструментів, значний акцент на експресивності мовлення, зв’язку 

між семантикою певного регістру і характером музичного матеріалу. Сонатна 

форма стає ідеальною і довершеною для втілення контрастного музичного 

матеріалу, надаючи можливість максимально розкрити технічні й експресивні 

можливості інструментів. Це спонукає активно використовувати їх не лише в 

 
112  Барокові композитори надавали перевагу солюючій скрипці в концертах, певною мірою, 

віолончелі і гобою. Інші інструменти в сольному концерті, навіть попри 300 флейтових концертів Й. Кванца 

чи 40 фаготових концертів А. Вівальді, можна вважати нестандартними чи неординарними в цій ролі. Серед 

десятків концертів Ґ. Ф. Телеманна для різних солістів, зокрема скрипки, альт як соліст, вкрай незвичний. 

Кларнет, крім кількох концертів Й. Мольтера і Й. Стаміца, і в 1770-х роках все ще був несподіваним як соліст. 

Тому альт і кларнет, певною мірою й фагот, вважаємо «нестандартним фаворитом» К. Стаміца. 
113 Аналіз Другого кларнетного концерту див. у примітці 29 у додатку Г. 
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камерних ансамблях і сольних концертах, а й в оркестрі, і це ще одне свідчення 

взаємодії процесів розвитку концерту й оркестру. 

Оркестровка концертів К. Стаміца дуже різноманітна. Будучи 

класицистичною за стилем, вона не містить революційних зрушень. Однак 

розподіл альтів, зміна характеру музики залежно від регістру соліста, 

залучення окремих груп за неоднакових динамічних умов, всієї струнної групи 

чи її половини та багато іншого розкривають значення здійснених 

композитором трансформацій у контексті стильових змін в оркеструванні, 

порівняно не лише з бароковими концертами, а й попередниками К. Стаміца. 

Аналізуючи концерти, що були написані у Німеччині упродовж 1750–

1770-х років, потрібно згадати ще одного представника мангаймської 

школи — Людвіга Лебрена (1752–1790) , концерти якого фактично не 

розглядаються не тільки в україномовній, а й в англомовній музикознавчій 

літературі. Л. Лебрен — мангаймець не лише за духом, а й народженням, один 

з найвідоміших гобоїстів XVIII ст., якому К. Шубарт на початку ХІХ ст. склав 

заслужений панегрік: «Справжній чарівник гобоя» [455, c. 193]. «він [гобой у 

Лебрена] не лише позіхає, воркує, жаліється і плаче, а й звучить із блискучим 

проявом радості» [455, c. 194]. Дванадцятилітнім він почав грати в 

мангаймському оркестрі [469, c. 293], а через 14 років розпочав гастролі 

країнами Європи. Л. Лебрен писав камерну музику (тріо для скрипки, гобоя і 

віолончелі, ансамблі за участю флейти), балети, концерти для гобоя з 

оркестром. Перший концерт для гобоя з оркестром ре мінор цілком 

характерний за стилем і викладом в оркестрі до епохи Класицизму114. Його 

оркестровано для двох флейт, двох валторн, пари литавр і звичних чотирьох 

партій струнних інструментів. Не викликає сумніву, що Л. Лебрен 

цілеспрямовано відмовився від гобоїв і кларнетів в оркестрі на користь флейт, 

а не випадково, як у багатьох барокових творах115, щоб посилити контраст між 

солістом і оркестром. Тобто це зумовлено якістю тембру. 

 
114 Детальний аналіз одного з гобойних концертів див. у примітці 30 у додатку Г, а також [115]. 
115 Пам’ятаємо численні вказівки щодо уведення труби чи валторни, фагота чи віолончелі залежно від 

можливостей конкретного колективу. Така практика, більш-менш звична у XVII ст., поступово зникає на 
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Примітно, як у кожному з проаналізованих концертів за однакової 

струнної групи змінюються дерев’яні духові інструменти (валторни так само 

обов’язкові): очевидна залежність між солюючим інструментом і варіюванням 

дерев’яних духових в оркестрі. Тож Л. Лебрен мав орієнтуватись на тембр 

соліста, який потрібно було зберегти неповторним. Тембр кларнета, попри всю 

відмінність його барви від гобоя, «емоційно» близький йому — він теж має 

гугняві нотки в низькому регістрі і зберігає своєрідне тепло в тембрі й у 

високому регістрі. Флейта за відтінком звучання найбільш прохолодна серед 

дерев’яних духових інструментів і контрастна гобою116. 

Це дає змогу дійти висновку, що жанр сольного концерту був одним із 

провідних для композиторів-віртуозів мангаймської школи. Різні жанрові 

уподобання композиторів зумовили й певні стильові відмінності між 

концертами. Визначальним критерієм музичної форми, поширення певних 

інтонаційних і гармонічних зворотів, а також оркестровки є час: у другій 

половині ХУІІІ ст. ознаки класицистичного стилю стають більш виразними, 

хоча й у концертах 1750-1740-х років гомофонна фактура, відмова від 

клавішного інструмента й функціональне диференціювання струнних і 

духових інструментів стають ознаками нового музичного стилю. 

Основними рисами оркестровки концертів композиторів-мангаймців є: 

1) залежність між оркестровим викладом і зміною характеру матеріалу, 

що пояснює поступове узвичаєння переоркестровки як прийому, який дає 

змогу наголосити на зміні характеру, попри повторення; 

2) прискіпливість вибору духових інструментів у складі оркестру на меті 

якої максимальне врахування виразності звучання кожного дерев’яного 

духового інструмента — і соліста, і у складі оркестру; 

3) експериментальність, проявом якої є мультифункціональність 

інструментів, темброві міксти, divisi альтів, долучення литавр; 

 
початку XVIII ст. Це пов’язано з вивищенням тембру в ієрархії засобів музичної виразності. Процес тривалий 

і завершиться у композиторів-романтиків ХІХ ст. 
116 Необхідно зважати, що йдеться про XVIII ст., коли флейти виготовляли з дерева, а не з металу, як 

тепер, вони мали дещо інший, м’якший, тепліший відтінок звучання. І все ж, їхній тембр сильніше 

контрастував з гобойним, ніж з кларнетним. 
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4) відмова від перманентних точних дублювань на користь неточних, що 

надало змогу максимально рельєфно виявити різний характер і можливості 

струнних і духових інструментів; 

5) зацікавлення кларнетом, урізноманітнення функцій фагота, зростання 

значення альтів, виявлення експресивних можливостей флейт і сприяли 

посиленню контрастності у творі. 

Усі вказані особливості оркеструвань концертів безпосередньо вплинули 

й на оркестр: розширили експресивні можливості інструментів у його складі, 

зумовили дедалі вищі технічні вимоги до виконавців, розподіл віолончелей і 

контрабасів на постійній основі й одночасне використання гобоїв і 

кларнетів — усе сприяло стабілізації складу оркестру у третій чверті XVIII ст. 

4.4 Оркестр у концертах італійських та французьких композиторів 

другої половини XVIII століття 

У другій чверті XVIII ст. жанр концерту набуває надзвичайної 

популярності у північноєвропейських країнах, проте в Італії він втрачає 

привілейоване положення, яке посідав з кінця XVII ст. Варто зазначити 

справедливість міркувань Ч. Вайта, що до 1770-х років жанр концерту 

поступається симфонії та сонаті: «Зміна поглядів супроводжувалась 

поширенням думки, що найважливіша мета концерту — демонстрація 

соліста» [526, c. 41]. П. Локателлі і Дж. Тартіні підсумували розвиток 

барокового концерту і своїми творами 1740–1750-х років заклали підґрунтя 

для подальших трансформацій. Однак з середини XVIII ст. в Італії не було 

композитора, який міг би продовжити традиції А. Кореллі, Дж. Тореллі та 

А. Вівальді з тією послідовністю і художньою переконливістю, як, наприклад, 

Й. Стаміц та його однодумці у Німеччині. Це не означає, що у другій половині 

XVIII ст. в Італії не писали концертів, але зацікавлення ним навряд чи можна 

порівняти з Німеччиною чи Австрією. 

Розпочати огляд концертів італійських композиторів другої половини 

XVIII ст. слід з Балдассаре Галуппі (1706–1785), якого можна назвати 
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спадкоємцем А. Вівальді завдяки схожому підходу до концерту і тому факту, 

що життя і творчість обох митців тісно пов’язана з Венецією. Б. Галуппі багато 

подорожував, зокрема декілька років перебував у Санкт-Петербурзі, де писав 

опери і хори на духовні тексти [4]. Попри зосередженість на вокальних жанрах, 

він створив і чимало концертів. Це свідчить про те, що інструментальний 

концерт залишався «модним», популярним і майже обов’язковим, незалежно 

від жанрових уподобань митця. 

Концерти Б. Галуппі (для клавесину, флейти та інших інструментів) 

відносяться до барокового періоду (на титульні сторінці вони позначені, як 

Concerto a quattro), проте композиції другої половини XVIII ст. значною 

мірою абсорбували риси нового класицистичного стилю, що й пояснює їх 

розгляд саме у цьому розділі. Цікавіший музичний матеріал, яскравіше 

оркестрування і загалом увага сучасних виконавців до флейтових, а не 

клавесинних концертів композитора пояснюється значнішими контрастами у 

перших завдяки відсутності флейти у складі струнного оркестру. Натомість 

тембр клавесина — завдяки звично-перманентному його використанню у 

складі basso continuo — не утворює таких яскравих зіставлень з оркестром. 

Тому проаналізуємо особливості концертів Б. Галуппі на прикладі Флейтового 

концерту ре мажор. 

Твір, мабуть, написано у 1750-тих роках — у Концерті поєднуються 

риси Бароко і Класицизму. Початковий унісон всього оркестру (оркестр 

струнний, без духових інструментів) нагадує концерти А. Вівальді — рішучий 

гамоподібний рух комбінується з арпеджіо по звуках тонічного тризвука. 

Однак соліст, як в класицистичних концертах, вступає не відразу: перше tutti 

оркестровано без флейти. Оркестрування першого сольного епізоду нагадує 

концерти Дж. Валентіні чи Дж. Джентілі, а не сучасників Й. Стаміца чи 

Ґ. Вагензейля: для супроводу флейти Б. Галуппі використовує лише солістів зі 

складу оркестру, а не всю групу скрипалів. Це утворює відчутний контраст 

щільності і забарвлення тембрів (після змішаного тембру струнних 

інструментів та клавесина звучить тріо флейти і двох скрипок, як алюзія 
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concerto grosso, І ч., тт. 14–18) 117 . У такий спосіб риси барокового і 

класицистичного концертів переплітаються, підтверджуючи написання твору 

у перехідний період між двома стильовими епохами. 

Ім’я Нікколо Піччіні (1728–1800), перш за все, асоціюється з 

протистоянням різних естетичних поглядів у Франції — зіткненням 

прихильників К. В. Глюка та Н. Піччінні, яке стало фактичним продовженням 

Querelle des Bouffons на початку 1750-х років. Основну увагу композитора 

було прикуто до опери, однак його цікавив і концерт — він був виконавцем-

віртуозом на клавесині і публічні виступи були йому до вподоби [241, c. 157]. 

Це також свідчить про «модність» концерту: навіть оперні композитори 

звертались до нього; інше питання, наскільки художньо яскравими були ці 

експерименти. Написаний у 1660-х роках Флейтовий концерт є найвідомішим 

твором Н. Піччінні у цьому жанрі. На відміну від концертів Б. Галуппі, він, 

безумовно, належить до класицистичного стилю, проте, певною мірою, 

містить і барокові риси (риси обох епох проявляються практично в усіх 

композиторів-італійців, проте у різних пропорціях). Ознаки першого 

найочевидніше проявляються завдяки неодноразовим змінам емоцій в межах 

одного матеріалу (поява підкреслено сумного мінорного епізоду в першому 

оркестровому tutti і в сольних епізодах); слід вказати також на гомофонну 

фактуру, паузи в партії соліста, завдяки чому контрастно зіставлено епізоди за 

участю флейти та без неї. У складі basso continuo незмінним є клавесин, який 

додає звучанню дзвінкості: Мангаймці вилучили клавесин зі складу оркестру; 

італійські колеги виявились консервативнішими. У складі оркестру — гобої, 

валторни і струнні інструменти. 

Найбільш примітною і оригінальною рисою оркестрування є 

«мінімізація» оркестру (лише скрипки) у більшості сольних епізодів, що дає 

змогу флейті максимально рельєфно виділятися на тлі теплого скрипкового 

тембру. Регістрове розмежування додатково підкреслює їх відмінність. 

 
117  Аналіз оркестрування Концерту для двох флейт з оркестром соль мінор див. у примітці 31 

у додатку Г. 
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Незвичною рисою є часте порушення теситури серед скрипок: другі викладено 

вище, ніж перші. Якщо б ішлося про неоднакові інструменти, такий виклад міг 

би підкреслити напруження звучання певного інструмента у крайньому 

регістрі чи наголосити на важливості саме цього тембру загалом. Однак 

порушення теситури у разі однакових інструментів інспірує питання, чи є це 

випадковість, чи такий виклад усе ж несе певний смисл. Р. Лендон припускає, 

що це «особлива італійська ознака» [340, c. 60], проте відсутність аргументації 

та інших прикладів роблять таку національну прив’язку сумнівною. Навпаки, 

відсутність порушень теситури у проаналізованих вище концертах італійських 

композиторів, незвичне розташування партії других скрипок над першими 

схоже на описку чи примху — схильність до експериментів завжди була 

притаманна композиторам, а в цей перехідний час між двома музичними 

епохами вона могла набувати різних форм втілення. 

П’єтро Нардіні (1722–1793) — ще один представник італійської 

композиторської школи другої половини XVIII ст., учень Дж. Тартіні. 

П. Нардіні був добре знайомий з В. А. Моцартом (коли той подорожував 

Італією на початку 1770-х років), тому В. А. Моцарт неодноразово згадує його 

у своїх листах [73, c. 36]. П. Нардіні писав концерти для флейти і скрипки 

(останні більш яскраві). Шість концертів оp. 1 було опубліковано у середині 

1760-х років. Слід зазначити, що ці твори є досить консервативні (К. Пфефлін 

виказує припущення, що ці концерти, попри друк у 1760-х роках, було 

написано набагато раніше [393, c. 44]): непорушна риторнельна форма першої 

і третьої частин з чотирма tutti і трьома сольними епізодами (друге tutti і друге 

solo завжди у тональності домінанти), єдиний тематичний матеріал, практично 

відсутній вплив сонатної форми — усе свідчить про ясну опору на бароковий 

стиль. У концертах ор. 1 використано традиційний для італійських 

композиторів виключно струнний склад оркестру, але повний чотириголосний 

супровід, попри відсутність духових інструментів у складі оркестру, надає 

творам певної «масивності», нагадуючи німецький стиль. Ці концерти 

П. Нардіні належать до епоху, яка, фактично, вже завершилась. Ймовірно з цієї 
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причини ор. 1 вкрай рідко виконується у най час, на відміну від загадкового 

Концерту мі мінор, атрибуція якого П. Нардіні дещо сумнівна, насамперед, 

виходячи з особливостей оркестрування, яке виконане у романтичному стилі 

1830-х років для великого симфонічного оркестру, що включає різні духові 

інструменти. Такий підхід цілком не в дусі П. Нардіні. Ймовірною також є 

версія, що концерт належить перу цього композитора, однак виконується він 

в оркестровці, зробленій набагато пізніше. 

Жанр скрипкового концерту для П. Нардіні був менш значущим, ніж для 

його вчителя. Це дивує, враховуючи, що П. Нардіні був виконавцем-віртуозом, 

проте фактура творів досить скромна, без спеціальних ефектів і всі концерти, 

крім мі-мінорного, дуже зв’язані з епохою Бароко. 

Одним з найяскравіших скрипалів другої половини XVIII ст., який мав 

би очолити список «надзвичайних віртуозів на скрипці до-Паганінівської ери» 

[372, c. 463] завдяки «винятковому виконавському хисту» [411, c. 37] був 

Антоніо Лоллі (1725–1802). Він багато подорожував, а екстравагантність його 

виступів зростала пропорційно до «захоплення публіки» [526, c. 147]. А. Лоллі 

належать близько десяти опусів скрипкових концертів. За музичною формою 

(риторнельна), ритмічним малюнком (послідовності однакових тривалостей в 

пасажах і часте використання пунктирного малюнку) і характером тематизму 

(рух по арпеджіо і гамах у крайніх частинах й аріозність в середній частині, 

короткотривалі мотиви з повторенням, неквадратна структура фраз, 

поширення діатонічних секвенцій) вони радше належать до Бароко, ніж до 

Класицизму. Певною мірою, бароковою рисою можна вважати і поширеність 

повільного чи помірного, а не швидкого, темпу у першій частині. 

Партія соліста складна: хоч акорди трапляються нечасто, чимало 

подвійних нот, пасажів, які охоплюють широкий діапазон, стрибків на великі 

інтервали (наприклад, наприкінці першої частини другого концерту ор. 5 ре 

мажор), дрібних тривалостей у швидкому темпі, нот наприкінці третьої октави 

(наприклад, від т. 54 у першому сольному епізоді в І ч. сьомого концерту соль 

мажор). Переважну більшість концертів оркестровано для струнного оркестру 
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за участю альтів (оркестр у восьмому концерті містить валторни, у 

дев’ятому — валторни і гобої, які використано лише для педальних звуків чи 

дублювання струнних інструментів у тутійних місцях), а соліст грає, як і в 

барокових концертах, безперервно, чергуючи гру з усім оркестром в tutti чи 

лише на тлі скрипок, що дуже типово для багатьох концертів італійських 

композиторів (наприклад, пізні концерти Дж. Тартіні). Точні дати створення 

концертів А. Лоллі достеменно не відомі (опубліковані у 1770-х роках 

концерти могли бути написані і безпосередньо перед їх публікацією, і у 1760-

х). Однак усі вони схожі за характером викладу і відчутно менше, ніж, 

наприклад, концерти К. фон Діттерcдорфа — друга А. Лоллі [526, c. 143] — 

демонструють стильові зміни. 

Концерти А. Лоллі поступаються за яскравістю музичного матеріалу і 

творчою винахідливістю концертам старшого покоління італійських 

композиторів (не лише А. Вівальді, а й молодших його послідовників 

П. Локателлі і Дж. Тартіні). Однак історичне значення цього композитора 

полягає у тому, що він, поєднуючи віртуозне начало (яке проявилось у його 

концертах значно сильніше, ніж у творах Н. Піччіні чи П. Нардіні) з 

протилежною тенденцією до спрощення, втіленою у пізніх концертах 

Дж. Тартіні, перекидає місток до ХІХ ст. Екстравагантна виконавська манера 

А. Лоллі, згадана раніше, також корелює з характером майбутніх виступів 

Н. Паганіні [498, c. 122]. 

Висвітлення особливостей розвитку італійського концерту у другій 

половині XVIII ст. буде неповним без Луїджі Боккеріні (1743–1805) — 

уславленого віолончеліста, який народився в м. Лука в Італії, але більша 

частина його життя пов’язана з Іспанією. Жанр концерту не був провідним для 

композитора — його вочевидь приваблювали симфонія і струнні квартети 

(близько 100). Концертів небагато — для віолончелі (11) і по одному для 

скрипки, клавесину і флейти з оркестром відповідно. Слід наголосити, що 

віолончельний концерт сі бемоль мажор, який найчастіше асоціюють з 

«віолончельним концертом Боккеріні» насправді є компіляцією різних творів 
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композитора, яку здійснив у 1895 році німецький віолончеліст Ф. Грюцмахер 

«із власними гармоніями та орнаментикою» [434, c. 107] і відповідним 

«переглядом» оркестрування. Тож розгляд цього твору слушний, насамперед, 

для порівняння редакцій, що не є на меті цієї дисертації (див. порівняльний 

аналіз версій і редакцій концерту у дисертації Х. М. Хо [210]). 

Більшість концертів Л. Боккеріні, попри їх створення наприкінці 1760 — 

на початку 1770-х років, несуть сильний відбиток Бароко. Наприклад, Перший 

віолончельний концерт G 477 118  оркестровано для струнних інструментів і 

двох валторн, які мають дві функції в Концерті. По-перше, це підкреслення 

сильних долей (І ч., тт. 1–3). По-друге, це утворення педалі (І ч., тт. 146–148). 

Л. Боккеріні відмовився від клавесину у складі basso continuo і доручив басову 

лінію віолончелям і контрабасам в унісон, досягнувши рівного струнного 

звучання, з яким тембр валторн майже зливається. Хоча специфіка їх барви і 

не виявляється, таке оркестрування нагадує ранньокласицистичний, а не 

бароковий оркестр: адже валторни (та альти) стали замінником клавішного 

інструмента. Відмова від нього зумовила появу теплої струнної барви, яку не 

руйнує дзвінкість клавесина. Тож відмова від basso continuo і вказаний підхід 

до валторн — це, без сумніву, яскраве свідчення впливу 

ранньокласицистичних тенденцій на бароковий концерт. Їх проявом стають: 

незмінний протягом частини характер музики, риторнельна музична форма, 

безперервне звучання солюючої віолончелі, яка в тутійних місцях дублює 

партію оркестрових віолончелей. Барокові риси виявляються і в оркеструванні: 

так, у другій частині (від т. 14) на зміну оркестру, який супроводжує солюючу 

віолончель, приходить квартет (дві скрипки і дві віолончелі — соліст і зі 

складу оркестру). Певною мірою, виникає відчуття «відхилення» в жанр 

concerto grosso, адже солююча віолончель і перша скрипка солюють, а два інші 

інструменти їм акомпанують. Лише однакове співвідношення (два 

інструменти на два) не дають підстав для такого припущення, тож це більше 

 
118 Позначення творів Л. Боккеріні літерою «G» походить від прізвища Іва Жирара (Y. Gérard), який 

склав і видав у 1969 році повний каталог творів композитора. 
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нагадує алюзію concerto grosso, ніж власне «відхилення». Цей аналіз показує 

міру переплетіння Бароко і Класицизму у цьому концерті: й хоча риси першого 

переважають, цілком очевидно, що такий концерт не міг би бути написаний 15 

чи 20 років до цього (на відміну, наприклад, від концертів П. Нардіні). 

У восьмому концерті G. 480 барокові і класицистичні риси так само 

органічно зливаються: відмова від клавішного інструмента у складі басової 

лінії поєднується з чергуванням тутійних і сольних епізодів, причому в 

останніх використано не оркестр, а лише дві скрипки з його складу. У такий 

спосіб зіставляється весь оркестр (концерт оркестровано лише для струнних 

інструментів без духових) і струнне тріо цілком у дусі початку XVIII ст. 

(наприклад, І ч. шостого концерту op. 3 А. Вівальді: tutti і струнний 

ансамбль — тріо у складі двох скрипок і віолончелі у тт. 48–52). Однак такий 

виклад у 1770-х роках не слід вважати механічним повторенням прийому 1710: 

у Л. Боккеріні партія солюючої віолончелі з численними подвійними нотами і 

акордами значно технічніша, ніж партія скрипки solo у Концерті А. Вівальді. 

Тому у Концерті Л. Боккеріні вочевидь сильнішим є контраст між мелодією у 

віолончелі і супроводом у скрипок, ніж у А. Вівальді. Тому такі епізоди у 

творах 1770-х років варто вважати переосмисленням, а не копіюванням, хоча, 

звісно, їх використання утворює алюзії з basso continuo завдяки зіставленню 

tutti і групи солістів. У цьому ж Восьмому концерті у другій частині 

Л. Боккеріні загалом відмовляється від оркестру на користь струнного тріо 

(соліст і дві скрипки soli) цілком у дусі концертів початку XVIII ст. (див., 

наприклад, Концерт RV 565 А. Вівальді). Єдина, проте суттєва відмінність, це 

вибір для солювання віолончелі. Натхненну мелодію імпровізаційного 

характеру відтіняють дві скрипки рівними тривалостями. Хоча ритмічного 

диференціювання було б достатньо для безперервного виділення мелодії, 

віолончель часто звучить вище, ніж скрипки. Неповторно-напружений 

відтінок її струни «ля» — це третій (після ритму і регістру) і, можливо, 

найбільш дієвий спосіб виділення соліста. Отже, знову йдеться про певне 
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переосмислення барокової традиції викладу повільної частини лише 

ансамблем солістів. 

Твори Л. Боккеріні (концерти, сонати, квартети) стали дуже важливим 

кроком у розвитку мистецтва гри на віолончелі. Будучи ближчими до Бароко, 

ніж Класицизму, вони, однак, надзвичайно природньо поєднують ознаки обох 

стилів, насамперед, завдяки оркеструванню. Концерти Л. Боккеріні стали 

рушійною силою для популяризації віолончелі, зокрема віолончельного 

концерту. Протягом XVIII cт. такі з’являлися рідко (А. Вівальді, Ґ. Монн, 

К. Ф. Е. Бах). Без сумніву, яскравість тематичного матеріалу, віртуозність 

сольної партії і логічність структури концертів Л. Боккеріні відкрили шлях 

звершенням Й. Гайдна, Р. Шумана, А. В’єтан, Е. Лало, А. Дворжака, К. Сен-

Санса. Концерти Л. Боккеріні для різних інструментів видавались, партитури 

циркулювали країнами Європи, надихаючи найвідоміших митців 119 . Для 

композитора-виконавця Л. Боккеріні (як і для Я. Дусика і В. А. Моцарта на 

фортепіано чи для Дж. Віотті на скрипці) концерти, перш за все, були 

слушною нагодою продемонструвати свій талант і привернути увагу не лише 

публіки загалом, а й потенційних меценатів120. 

С. Кіф справедливо зазначає, що концерти 1770-х і наступних приблизно 

чотирьох десятиліть (твори Л. Боккеріні у цьому жанрі були написані у1760–

1780-х роках) поєднали у різних співвідношеннях три компоненти, які склали 

«класицистичний концерт»: шляхетність, віртуозність та інтимність 

висловлювань [314, c. 72]. Найважливішим чинником для їх втілення слід 

вважати значущість оркестру, якого, без сумніву, бракує практично в усіх 

проаналізованих концертах італійських композиторів другої половини 

XVIII ст. Оркестр у них є майже декоративною прикрасою, тому що виконує 

незмінно супровідну функцію. Він відтіняє соліста і утворює гармонічну 

 
119  Див., наприклад, дискусію стосовно безумовної подібності тематичного матеріалу між 

Скрипковим концертом Л. Боккеріні ре мажор (1768) і Скрипковим концертом В. А. Моцарта К 218 у 

А. Вейнуса [511, c. 79–80] та П. Рейнхарда [430, c. 139–140]. 
120 Ж. де Ротшильд вказує, зокрема, що коли Л. Боккеріні дізнався про концерти в театрі Coliseo de 

Los Caños del Peral, він зрозумів, що це відкриває значні можливості і за стислий час написав Сьомий 

віолончельний концерт G. 491. Це була можливість популяризувати своє ім’я [440, c. 34]. 
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підтримку, але перегукування і діалоги, які поширені в концертах тогочасних 

німецьких чи австрійських композиторів, у італійців майже відсутні. 

У контексті висвітлення розвитку концерту в Італії слушно згадати 

твори видатного українця — Дмитра Бортнянського, який з 1769 року 

перебував в Італії, вочевидь опанував інструментальний стиль Італії 

1770-х років. Тому не дивно, що саме перебуваючи в Італії Д. Бортнянський 

написав декілька творів, у назві яких він використав термін «концерт». 

Йдеться про «Концертну симфонію» і Концерт для клавесину зі струнним 

оркестром ля мажор. Однак їх аналіз виходить за межі цього дослідження ось 

з яких причин. Перший твір, попри назву, концертом не є. Його написано для 

семи виконавців, тож це септет, у якому кожну партію духового чи струнного 

інструмента грає один виконавець. Звертає увагу включення до складу 

ансамблю фортепіано (а не клавесина), що пояснюється його створенням у 

1790 році. Попри музичну яскравість, аналіз септетів виходить за межі цієї 

роботи (див. також [100, c. 251]. Другий із вказаних твір Д. Бортнянського, 

безумовно, є концертом. Однак, як і щодо «Української симфонії» Е. Ванжури, 

існує автограф лише клавіру Концерту Д. Бортнянського, а оркестрова версія 

належить сучасному українському піаністу і композитору 1980-х роках 

М. Степаненко [21, c. 3]. Тож оркестрування концерту не є автентичним, 

авторським і тому не розглядається у цьому дослідженні. 

Італійські митці 1750–1780-х років, фактично, продовжують практику 

попередників: духові інструменти до складу оркестру залучаються вкрай 

нечасто (на відміну від північноєвропейських країн), а у разі уведення до 

складу оркестру вони завжди в тіні струнних. Тобто немає наголосу на барві 

саме їх тембру, і колосальний художній потенціал зіставлень контрастних барв 

у жанрі концерту не використовується. Тож оркестр для італійців стає 

вимушено-обов’язковим, а не бажано-натхненним компонентом в концерті: 

чим скромнішим і нейтральнішим буде оркестрування, тим рельєфнішим на 

його тлі звучатиме соліст-віртуоз. Така концепція пояснює, чому немає 
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потреби наголошувати на окремих тембрах в оркестрі, тембрових ефектах і 

навіть зіставлень оркестру і соліста, який звучить безперервно. 

В останній чверті XVII ст. і на початку XVIII ст. саме італійський 

струнний концерт сприяв стабілізації складу оркестру і привнесенню 

елементів віртуозного виконання, що, зокрема трансформувало оркестрові 

партії завдяки розширенню діапазону інструментів, посиленню виразності 

викладу, тембровим ефектам (con sordino за різних динамічних умов, тремоло, 

гра на певній струні тощо). У другій половині XVIII ст. концерт залишається 

важливим і популярним жанром для італійських композиторів, однак в ієрархії 

жанрів він поступається симфонії, опері, увертюрі, сонаті і є скоріш 

своєрідним дивертисментом, який дає змогу композиторові «відволіктись» від 

інших важливіших завдань з причин потреби у виступі за тиждень з новим 

концертом в театрі чи слушній нагоді видати цикл. З цих причин вплив 

італійських композиторів на розвиток оркестру мінімальний. Новим центром 

розвитку оркестру стали німецькомовні країни, про що свідчать твори синів 

Й. С. Баха, композиторів мангаймської школи й Австрії загалом. Однак перед 

тим, як перейти до розгляду концертів Й. Гайдна та В. А. Моцарта, які, якщо 

перефразувати наведений на початку параграфу 4.1 вислів Д. Граута, і 

пов’язуються з поняттям «класицистичний концерт», слід оглянути стан справ 

у Франції. 

Атмосфера у Франції у другій половині XVIII ст. сильно відрізнялась від 

Німеччини, Австрії чи Італії, в яких прихід нової стильової епохи відбувався 

досить м’яко і риси двох стилів органічно переплітались; часом певний стиль 

домінував в концертах одних композиторів, а другий — інших. Однак у 

Франції стильовий перехід відбувався жорсткіше, перетворюючись на 

соціально-культурне протистояння. У 1752–1754 роках тривала музично-

філософська дискусія смаків (шляхетної французької увертюри з повільним 

вступом і пунктирним ритмом, як того вимагала велич королівського двору та 

італійського швидкого і легкого Allegro), стилів (поліфонічного та 

гомофонного, а ширше Бароко і галантного стилю) та ідеологій (вищого і 



341 

 

середнього класу, який народжувався) Querelles des Bouffons. Ця дискусія, 

спровокована постановкою опери Дж. Перголезі121, розділила французів на 

два табори тоді, коли «суперечки щодо переваг французької чи італійської 

музики досягли максимуму» [353, c. 169]. Чергове музично-філософське 

протистояння піччіністів і глюккістів у 1770-х роках демонструє, що 

театральні жанри незмінно залишаються фаворитами французів: саме ці 

проблеми хвилюють митців передусім. 

Тож французький концерт, що з’явився майже на півстоліття пізніше, 

ніж італійський, і у третій чверті XVIII ст. залишався малопопулярним: 

найвищі сходинки жанрової ієрархії в музичній культурі Франції незмінно 

посідали опера і балет. Після 1745 року, коли було видано останню збірку 

концертів Ж. М. Леклера, упродовж двадцяти років французькі композитори 

не звертаються до згаданого жанру; це дуже контрастує із ситуацією в Австрії, 

Німеччині та Італії. 

Зміни припадають на 1764 році, коли було видано цикл з шести 

концертів ор. 4 П’єра Гавіньє (1728–1800) 122 . П. Гавіньє — перший після 

Ж. М. Леклера виконавець-віртуоз у Франції. М. Роудер вказує, що П. Гавіньє 

неодноразово виступав на Concerts Spirituels з кінця 1750-х років, зокрема і 

перед Моцартами. Слід зазначити, що композитори саме мангаймської школи, 

які часто давали концерти у різних сезонах Concerts Spirituels у 1750–

1760-ті роки, опосередковано надихали П. Гавіньє, як і творча спадщина 

Ж. М. Леклера: вплив перших проявляється в оркеструванні, другого — у 

викладі скрипкової партії. Тож після кількох десятиліть паузи, обставини 

нарешті сприяли появі нової хвилі французького концерту, кульмінацією 

якого стануть твори Дж. Віотті на межі XVIII–ХІХ ст. 

Усі концерти П. Гавіньє тричастинні, перші частини написано у 

риторнельній формі. «Відтінок» репризи, як ми розуміємо цей розділ форми у 

 
121 «Служниця-пані» Дж. Перголезі прозвучала в антрактах опери «Асіс і Галатея» Ж. Б. Люллі. Тож 

контраст двох стилів, підходів до речитативу, оркеструванню, темпу, характеру музики тощо проявився 

наскільки можливо яскраво взагалі. 
122 Загалом П. Гавінєї написав сім концертів (усі скрипкові) — шість op. 4 і один (мі мажор) зберігся 

у рукописах. 
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сонатній формі, проявляється лише завдяки появі оркестрового ritornello 

наприкінці частини у головній тональності (третє tutti; четверте tutti коротке і 

лише підкреслює завершення частини після каденції соліста, крім шостого 

концерту, у якому завершальне tutti є навіть розгорнутішим варіантом викладу 

першого). Водночас відсутність значних контрастів завдяки опорі на 

монотематичну побудову не утворює ефекту, подібного до сонатної форми з 

двома темами у різних тональностях в експозиції і єдиною тональністю в 

репризі. Найбільш суттєвими є зіставлення елементів у середині теми. 

Наприклад, тема І ч. п’ятого концерту ля мажор містить і величну ходу на 

початку — октави довгими тривалостями, і типовий для французької 

увертюри пунктирний ритм, щоправда у помірному, а не повільному темпі, і 

висхідні гамоподібні пасажі. Це закладає основу для зіставлення усіх 

зазначених елементів, насамперед, у сольних епізодах, які стають не лише 

тривалішими, а й тематично насиченішими, порівняно з бароковими 

концертами Ж. М. Леклера. Використання таких несхожих елементів є 

очевидним свідченням належності твору до класицистичного стилю саме 

завдяки численним контрастам всередині однієї теми-образу та наголос на їх 

зіставленні у процесі розвитку. 

Усі концерти оркестровано для струнних інструментів та валторн з 

гобоями, що цілком відповідає складу оркестру у мангаймських майстрів. 

Вплив останніх відчувається й завдяки ретельно проставленим динамічним 

відтінкам, частому використанню crescendo і diminuendo, раптовим акцентом 

духових інструментів (хоча специфіка саме їх тембру, як і звичайно у 

французів та італійців в середині XVIII ст. практично не виявляється).  

Джованні Баттіста Віотті (1755–1824) — ключова фігура в історії 

концерту саме у Франції XVIII — першої половини ХІХ ст., попри своє 

італійське походження (він тривалий час жив у Парижі). Його концерти 

(загалом 29) були не лише надзвичайно популярні у публіки, а й привертали 

увагу найвідоміших тогочасних композиторів. Показовим є приклад, який 

наводить Б. Шварц. Шістнадцятий концерт Дж. Віотті так сподобався 
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В. А. Моцарту, що він його переоркестрував, додавши труби і литаври 

(К 470а), відсутні в оригінальній версії, готуючи до виконання у Відні [464, 

c. 407]. Значимість вливу концертів Дж. Віотті на твори у цьому жанрі 

Л. Бетховена, Л. Шпора та навіть Й. Брамса не підлягає сумніву (наприклад, 

варте порівняння драматизм і експресія Двадцять восьмого концерту 

Дж. Віотті і Подвійного для скрипки і віолончелі концерту Й. Брамса; обидва 

концерти написано в ля мінорі). Однак слід зауважити, що лише деякі з 

концертів Дж. Віотті звучать постійно: насамперед, це Двадцять другий (ля 

мінор) і Двадцять третій (соль мажор). Головною проблемою залишаються 

партитури, адже попри прижиттєву циркуляцію партій, часте виконання 

концертів і наявність клавірів, лише в останні десятиліття партитури цих 

творів почали «порційно» виходити із друку. Цей процес ще триває, тож 

ситуація дотепер залишається парадоксальною: незважаючи на чисельні 

записи концертів, доступ до повних зведених партитур (на відміну від 

поширених клавірів) залишається вкрай ускладненим. 

Хронологічно концерти Дж. Віотті можна поділити на «Паризькі» 

(1782–1792) і «Лондонські» (після 1792 року). За формою вони досить 

«стандартизовані»: перші частини майже завжди написані у сонатній формі, 

середні — здебільшого романс, який вперше з’являється у четвертому 

концерті (проста тричастинна форма), фінали — рондо. Концерти видавались 

циклами, кожен новий знаменував стильові зміни: перші дванадцять творів 

належать класицистичному стилю, наступні сім (кінець 1780-х років) 

утілюють посилення значущості оркестру завдяки очевидній симфонізації 

(перше tutti є щільнішим за викладом, посилюється значення перегукувань між 

групами інструментів, посилюється контраст з наступним вступом соліста, 

який практично з кожним концертом має дедалі складнішу партію, сповнену 

особливого блиску, притаманного концертам ХІХ ст.). У пізніх концертах 

Дж. Віотті частини часто з’єднуються без пауз; додатковим прийомом, що 

сприяє об’єднанню тричастинного циклу в єдине ціле (й безумовно типовим 

для музики ХІХ ст., а не XVIII ст.) стає використання тем, які прозвучали 
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раніше, у фіналі. Музичний матеріал повільного вступу (Двадцять сьомий 

концерт) може лягти в основу головної партії. 

Стильові зміни у концертах кінця 1780-х і особливо 1790-х років 

проявляються завдяки більш частому застосуванню мінорних тональностей. 

Це особливо виявляється у фіналах, адже рондо у віденських класиків майже 

завжди несло позитивний мажорний настрій. Тим незвичнішими стають рондо 

у мінорній тональності у Сімнадцятому, Вісімнадцятому, Дев’ятнадцятому та 

інших концертах Дж. Віотті. Ампліфікатором відчаю може бути гармонія 

(пронизливі відхилення у тональність субдомінанти в темі рефрена у 

Вісімнадцятому концерті) чи використання характерних інтервалів (збільшена 

секунда у темі рефрена у Дев’ятнадцятому концерті). 

Активніше виявляється наспівність альтів (наприклад, у ІІ ч. 

Вісімнадцятого концерту альти в октаву із обома групами скрипок і в унісон з 

віолончелями викладають дуже експресивний тематичний матеріал). Саме 

оркестрування є визначальною для появи вказаної експресії, адже при 

прослуховуванні виділення унісону альтів і віолончелей стає цілком 

очевидним, викликаючи в пам’яті початок другої частини П’ятої симфонії 

Л. Бетховена. Хоча тут не використано скрипок, характерний відтінок 

унісонного поєднання альтів і віолончелей дуже схожий із замаскованим 

(завдяки октавному дублюванню скрипок) епізодом у Вісімнадцятому 

концерті Дж. Віотті. 

Відчутно зростає значення духових, перш за все, мідних духових 

інструментів. Склад оркестру загалом досить стабільний і включає духові 

інструменти (обов’язково гобої і валторни) та струнні. Однак у багатьох 

концертах, насамперед пізніх, композитор потребує кількісного збільшення 

оркестру і розширення палітри тембрів саме завдяки модифікації обох духових 

груп. Так, Дев’ятнадцятий концерт оркестровано для парного складу (без 

фаготів), двох валторн і струнної групи; Двадцять перший для флейти, двох 

гобоїв і двох фаготів, пари валторн і струнних інструментів. Варто підкреслити 

ще одну суттєву зміну: у «середніх» концертах (приблизно 12–19) духові 
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інструменти переважно дублюють струнні партії. І хоча відмова від духових 

інструментів суттєво би змінила характер звучання, така трансформація, однак, 

не була б критичною. Водночас у пізніх концертах духові інструменти 

отримують дедалі більшу незалежність від струнних, тож відмова від перших 

означала б радикальну модифікацію характеру. 

Наприклад, драматизм Двадцять другого концерту, близький за 

драматичністю зіткнень між солістом і оркестром до Двадцять четвертого 

фортепіанного концерту В. А. Моцарта, потребував повного парного складу 

дерев’яних духових інструментів (з однією флейтою), труб та литавр, а не 

лише валторн123. Для композитора є важливою відмінність у відтінку звучання, 

коли зіставлено лише струнні тембри (перше експонування головної партії) і 

мішані струнно-духові (від т. 9). Зміна складу оркестру особливо примітна у 

цьому (та інших) мінорному концерті, адже духові інструменти стають дієвим 

чинником формування відповідного настрою. Тож мідні духові звучать не 

лише з традиційною метою посилення tutti, а й для максимально чіткого 

виділення тріолей шістнадцятими у швидкому темпі в фіналі (див. партію 

першої труби, тт. 272, 274 і далі). Зростають і технічні вимоги до партій 

оркестрових інструментів. Так, партія другого фагота у фіналі цього концерту 

(Agitato assai) містить шістнадцяті, тридцять другі (т. 243) і навіть шістдесят 

четверті тривалості (тт. 341, 343, 345), висхідний пасаж якими спрямований до 

ламентної спадної інтонації підкреслює максимальний ступінь схвильованості. 

Посилення експресивності оркестрування у пізніх концертах Дж. Віотті 

є безсумнівним. Можна припустити, що одним з чинників впливу був Й. Гайдн, 

який мешкав наприкінці 1790-х років у Лондоні. Логічним буде твердження, 

що обидва композитора спілкувались, адже Дж. Віотті був солістом 

«Саломонових концертів», а Й. Гайдн, як відомо, часто їх відвідував. 

Отже, інструментальний концерт у Франції у другій половині XVIII ст., 

пройшовши складніший, ніж в Італії, Німеччині чи Австрії шлях до кінця 

 
123  Саме тому на титульній сторінці зазначено Concerto 22-me pour Violon accompagné de grand 

orchestre composé par J. B. Viotti. («Концерт для скрипки із супроводом великого оркестру, створений 

Дж. Б. Віотті»). 
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XVIII ст. посів одне з провідних місць і у цій країні. Однією з характерних рис 

є дуже швидка еволюція жанру протягом останньої чверті століття і у 

творчості Дж. Віотті зокрема. Цей композитор посідає унікальне місце в 

історії інструментального концерту загалом, і значимість цих творів виходить 

далеко за межі Франції. З одного боку, він підсумував розвиток 

інструментального (скрипкового) концерту у Франції за останні 50 років, 

спираючись у перших творах на типові для цього жанру ранньокласицистичні 

стильові ідіоми (сонатна форма, але з відбитком рис риторнельної, незначний 

тематичний контраст, домінування соліста у повільній частині, здебільшого 

супровідна роль оркестру). З іншого, він торував шлях романтичному 

концерту завдяки його симфонізації і намаганню об’єднати цикл у єдине ціле 

на рівні спільного тематичного матеріалу, який, однак, зазнає трансформацій 

залежно від використання різних темпів і тембрів. 

Водночас Дж. Віотті не практикує інтенсивну мотивну розробку, яка є 

одним з наріжних каменів віденських класиків. Тому мотиви, викладені в 

експозиції його концертів, не зазнають драматичних змін. Майже 

революційним виглядає зростання числа концертів у мінорі, що є дуже 

важливим чинником посилення драматизму. Його оркестрування не містить 

несподіваних тембрових ефектів чи акценту на тембрі мідного духового 

інструмента. Однак, порівнюючи Паризькі і Лондонські концерти не можна не 

помітити відчутне ущільнення оркестрового акомпанементу в останніх із 

практично повною відмовою від легкого супроводу (дві партії скрипок і баси, 

які домінують у більшості Паризьких концертів) на користь повної 

чотириголосної фактури у струнних інструментів з обов’язковим залученням 

духових. Лондонські концерти можна трактувати, як цілком класицистичні за 

формою і оркеструванням, які водночас прокладають місток у ХІХ ст. Назагал, 

Лондонські концерти Дж. Віотті завдяки ясності викладу матеріалу, 

пропорційності й логічності структури циклу, яскравості мелодичного 

матеріалу у поєднанні з різноманітністю прийомів виразності в партії соліста 

цілком варті порівняння зі скрипковими концертами В. А. Моцарта. 
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Скрипкові концерти Дж. Віотті — це, ймовірно, один з вкрай нечастих 

випадків в історії, коли твори менш відомого композитора можуть бути 

порівняні з композиціями загальновизнаного музичного генія. 

4.5 Концерт у третій чверті XVIII століття в Австрії 

У середині XVIII ст. одним з найбільших центрів Європи стає Відень. 

Австрійська імперія з XVI ст. під керівництвом Габсбургів об’єднувала 

Хорватію, Словенію. Угорщину, Трансільванію, частину сучасної Чехії, 

Тосканію, землі коло Венеції та інші території. У 1804 році офіційно 

проголошено Австрійську імперію, яка проіснувала до 1918 року (з середини 

ХІХ ст. — Австро-Угорська імперія). Тож Австрія у середині XVIII ст. — це 

мультикультурне і багатонаціональне об’єднання багатьох країн. 

Найуславленішими австрійськими композиторами другої половини 

XVIII ст. є Й. Гайдн та В. А. Моцарт. Їх здобутки в жанрі концерту настільки 

значні, що потребують окремого розгляду, якому передує висвітлення 

творчості їх менш відомих співвітчизників. П. Граденвіц небезпідставно 

підкреслює, що без діяльності таких австрійських пре-класицистичних 

композиторів, як Ґ. Монн, Ґ. Реттер, Й. Вагензейль (ще варто згадати Йозефа 

Штарцера), яких інколи об’єднують в єдину композиторську школу до 

Й. Гайдна та В. А. Моцарта, траєкторія розвитку музики була б іншою. Однак 

«закріпленню» цих звершень і остаточному виходу на класицистичий стиль 

ми маємо завдячувати насамперед Й. Стаміцу, його інструментальним 

композиціям і виступам на консервативних Concerts Spirituels на початку 

1750-х років у Парижі, без яких «музика Відня не продемонструвала б таких 

далекосяжних модифікацій» [266, c. 80]. 

Насамперед звернімося до Ґеорґа Маттіаса Монна (1717–1750), який 

одним з найперших звернувся до чотиричастинного циклу симфонії, 

включивши до нього менует (1740). Однак варто пам’ятати, що його концерти 

1740-х років так само належать до найперших австрійських творів, які містять 

виразні елементи класицистичного стилю [434, c. 118–119]. Ґ. Монн є одним з 
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композиторів, творчість якого яскраво віддзеркалює стильовий зсув у середині 

XVIII ст. в австрійській музиці. Це проявляється, насамперед, у сфері 

тематизму, який набуває більшої простоти, і фактури, яка стає виключно 

гомофонною (наприклад, у Концерті для клавесина за оркестром в соль мінорі 

F 39). Солістами в його концертах є клавесин, скрипка і віолончель124, у складі 

оркестру лише струнні інструменти і basso continuo; оркестрування не містить 

жодних особливостей — це ненав’язливий супровід, попри нечасті 

перегукування. Використано барокову риторнельну форму, проте, як і у 

деяких творах Ґ. Ф. Телемана і особливо у К. Ф. Е. Баха, вона значною мірою 

наближається до сонатної за рахунок обов’язкової модуляції у тональність 

домінанти та її закріплення в другому сольному епізоді. 

Ґеорґ Реттер молодший 125  (1708–1782) — ще один композитор, 

творчість якого припадає на перехідний період середини XVIII ст. У його 

концертах, написаних у 1730–1760-х роках, особливо рельєфно проявляються 

стильові зміни від Бароко до раннього Класицизму. Прізвище Ґ. Реттера 

(правильнішим було б «Ройттер», однак в україномовних джерелах переважає 

перший варіант) відоме, насамперед, як учителя Йозефа та Міхаеля Гайднів. 

Ґ. Реттер був автором опер (27), мес (81), реквіємів (6), ораторій (8) і концертів 

для різних інструментів з оркестром, зокрема двох концертів для клавесина зі 

струнним оркестром. Обидва твори написані у тричастинній формі з 

послідовністю темпів швидко — повільно — швидко. Ці концерти є 

«перехідними» між бароковими і класицистичними, як більшість тогочасних 

композицій цього жанру. 

Першою особливістю їх оркестрування є «камерність» складу — дві 

групи скрипок і старовинний віолоне126. Друга — відмова від альтів. Однак, 

 
124 А. Шенберг на початку ХХ ст. здійснив переклад соль мінорного клавесинного концерту Ґ. Монна 

для уславленого віолончеліста Пабло Казальса. Цей концерт і тепер належить до композицій Ґ. Монна, які 

найчастіше виконується. Однак навіть побіжний аналіз партитури свідчить, що зміни були настільки значні 

(«осучаснення» гармонії, ущільнення фактури, порівняно з типовим викладом у творах 1740-х років, 

додавання підголосків в оркестрі тощо), що Концерт цікавий лише для порівняльного аналізу з оригіналом.  
125 Ґеорґ Реттер — це також ім’я і його батька ((1656–1738), хормейстера, композитора і органіста. 
126  Віолоне — це інструмент ранньобарокової епохи, здебільшого XVII ст. і перших десятиліть 

XVIII ст. До 1730–1740-х років він практично повністю поступається контрабасам. Тож використання віолоне 

у середині XVIII ст., принаймні, привертає увагу незвичністю й утворює алюзію Бароко. 



349 

 

якщо для Й. К. Баха це можна пояснити бажанням уможливити виконання 

концертів максимально широким колом аматорів (домашнє музикування), то 

у Ґ. Реттера йдеться про мінімізацію звучання загалом — відсутня потреба у 

великому оркестрі для утворення дуже прозорого супроводу клавесину solo. 

Клавесин виступає у двох функціях: basso continuo; соліст, якому акомпанує 

оркестр. У першому випадку у тутійних місцях ноти в партії правої руки 

відсутні, ліва рука дублює партію віолоне. У сольних епізодах, ліва рука 

дублює партію віолоне, а в правій — мелодичний матеріал (наприклад, 

перший сольний епізод в Концерті до мажор, тт. 14–30). 

Другі частини обох концертів — їх ліричні центри. Вони тонально, 

ладово, емоційно і тембрально контрастні крайнім частинам. У другій частині 

Концерту до-мажор солісту доручено проникливу мелодію на тлі щільного 

викладу всього оркестру. З метою виділення мелодії композитор доручає її 

солістові і першим скрипкам у фоно-орнаментальному дублюванні 

(класицистичний, а не бароковий прийом), а партію правої руки соліста 

насичує візерунками шістнадцятих, трелями, затриманнями, що сприяє її 

ясному прослуховуванню на тлі решти виконавців. У другій частині Концерту 

фа мажор подвійна роль клавесина (у складі оркестру та як соліста) 

зберігається. Однак у цій частині зроблено акцент на переоркеструванні: 

перше проведення теми доручено скрипкам (у терцію), клавесину і віолоне — 

basso continuo. Початок другого проведення теми (тт. 18–20) — у клавесина, а 

далі тематичний матеріал звучить в партіях скрипок і лівій руці соліста, а права 

утворює візерунки шістнадцятими з кількома подвійними нотами з метою 

підкреслити сильні долі. Упродовж частини перегукування між солістом і 

скрипками використовуються кілька разів. Почергове виклад теми у партії 

скрипок і лівої руки соліста або у партії правої утворює не лише регістрове, а 

й тембральне перегукування. Ці безумовно оркестрові прийоми підкреслюють 

концертне начало, що проявляється попри повільний темп. Поєднання 

старовинного віолоне і сучаснішого оркестрування утворює своєрідне 

переплетіння рис двох епох у цих концертах. 
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Ґ. Реттер, натхненний відомим австрійським трубачем Й. Хайнішем [325, 

c. 139], написав два концерти для труби зі струнним оркестром і basso continuo 

(в до мажорі та ре мажорі), які дотепер є популярними. Ймовірно, саме ці твори 

стали орієнтиром для Й. Гайдна, коли він писав свій концерт для труби у 

1790-х роках. Перший концерт був створений Ґ. Реттером, вірогідно, у 

1730-х роках. За стилем це, без сумніву, бароковий концерт. Насамперед, 

йдеться про використання труби, що звучить у регістрі кларіно. Партія соліста 

досягає чи не найвищих нот в історії барокової труби в середині третьої октави: 

це потребує використання двадцятого обертону — неймовірна на сьогодні 

цифра. Як вказує Р. Хейнес, лише кілька композиторів у середині XVIII ст. 

(К. Ґраупнер, М. Гайдн і власне Ґ. Реттер) писали такі високі за теситурою 

партії труб [274, c. 5]. Найвищі короткотривалі ноти підкреслюють трелі і 

морденти у швидкому темпі, додатково ускладнюючи виклад (наприклад, І ч. 

Концерту до мажор, тт. 37–42). 

Другий Концерт ре мажор написано у 1740-х роках також у бароковому 

стилі. Партія соліста стає ще амбітнішою: її особливістю є використання 

довгих фраз, що потребують спеціальної техніки дихання і більше нагадують 

партію флейти, ніж труби (особливо у третій частині), завдяки використанню 

24 обертону. В обох концертах у другій частині труба не звучить. Зміна соліста 

неодноразово зустрічалась у барокових концертах (наприклад, у Т. Альбіноні); 

але такий підхід нетиповий для класицистичного концерту. Тож хоча концерти 

Ґ. Реттера віддзеркалюють перехід між двома стильовими епохами, більшою 

мірою вони тяжіють до Бароко. 

Ще один тогочасний австрійський композитор Ґеорґ Крістоф 

Вагензейль (1715–1777) був відомим виконавцем на оргàні і клавесині [384, 

c. 4], учителем імперської родини у Віденському палаці Шенбрунн. 

Ґ. Вагензейль створив декілька десятків клавесинних (або оргàнних) концертів. 

Оркестровий супровід у них максимально спрощений, вочевидь орієнтований 

на виконання аматорами. Соліст у стилі барокових концертів поєднує дві 

функції: дублює партію низьких струнних інструментів; солює без супроводу 
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оркестру чи на тлі прозорого акомпанементу. На відміну від творів мангаймців, 

Ґ. Вагензейль не відмовляється від перманентного звучання соліста в тутійних 

і сольних епізодах, вдаючись до точних дублювань: інтервали в партії правої 

руки збігаються з партіями перших і других скрипок, партія лівої руки — з 

низькими струнними інструментами. 

Указані інтервали в партії соліста, попри їх дублювання оркестром, 

демонструють становлення ідіоматичного клавірного викладу зі значною 

кількістю послідовностей інтервалів і акордів, рідкісних у більш ранніх творах. 

Дублюватись можуть не тільки низькі струнні, а й скрипки, які часто 

викладають матеріал в терцію. Унісон з солістом додає звучанню об’ємності, 

а його виступи без супроводу утворюють очікуваний тембровий і фактурний 

контраст. Водночас партія соліста продовжує опору на репетицію інтервалів 

рівними тривалостями в лівій руці, тоді як права більш вільна в ритмічному і 

фактурному плані (наприклад, Концерт WV 330, І ч., тт. 17–18). Зі вступом 

скрипок відмінність між партією лівої і правої руки ще значніша (тт. 24–27). 

Отже, кристалізація характерної для клавішного інструмента фактури із 

значною кількістю подвійних нот та чітким функціональним розмежуванням 

рук (мелодія і супровід) — найбільш значуще надбання концертів 

Ґ. Вагензейля. 

Флейтові концерти композитора мають ще камерніше звучання. За 

незмінної оркестровки для струнних інструментів без альтів, композитор у до 

мажорному концерті практично не звертається до поєднання всього оркестру 

і флейти. Остання солює або на тлі лише скрипок (І ч. WV 339, тт.11–24), або 

басів (І ч., тт. 27–29). У концерті WV 347 поєднань флейти і tutti більше, однак 

невеликі розміри концертів, відсутність драматичних епізодів (як, наприклад, 

у К. Стаміца чи Л. Лебрена) і переважання поліфонічної фактури характеризує 

загалом флейтові концерти Ґ. Вагензейля. 

До популярних творів композитора належить двочастинний (без 

ліричної другої частини) концерт для альтового тромбону. Він вартий уваги з 

кількох причин. По-перше, після значної популярності тромбона у творах 
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XVI–XVII ст. композитори XVIII ст. майже не використовують його в жанрах 

інструментальної музики. Однак, як пише Дж. Олівер, Австрія залишається чи 

не останньою країною, у який зацікавленість цим інструментом є значною [274, 

c. 11], а концерт Ґ. Вагензейля — це загалом перший в історії твір для цього 

інструмента (другий також належить австрійському композитору — 

Й. Альбрехтсбергеру). По-друге, оркестр у тромбонному концерті 

Ґ. Вагензейля більший, порівняно з його іншими концертами, за рахунок двох 

флейт і двох валторн — це черговий приклад впливу вибору соліста на склад 

оркестру: могутній інструмент і лише струнний супровід були б 

незбалансовані, тому композитор додає духові інструменти з метою 

урівноважити дві сторони. По-третє, значно різноманітніше використання 

духових інструментів у складі оркестру надає звучанню блиску, якого цілком 

позбавлені концерти Ґ. Вагензейля. Так, валторни використовуються з метою 

утворення акцентів в tutti (І ч., т. 1), викладу гармонії (І ч., тт. 6–9), оркестрової 

педалі (ІІ ч., 93–95) і саме вони неодноразово вступають в діалог з тромбоном 

на тлі супроводу баса, як гідні сперечатись з могутнім візаві (ІІ ч., тт. 30–34). 

По-четверте, соліст не звучить постійно, зокрема у першому tutti, а замовкає з 

тим, щоб знову експонувати музичний матеріал solo або на тлі оркестру. Тож 

цей концерт, написаний у 1760-х роках, цілком належить класицистичному 

стилю не лише завдяки своїй експресивності і частим змінам настрою, а й 

рельєфному оркеструванню для мішаному складу великого оркестру. 

Усе викладене переконує, що висловлювання А. Вейнуса, що «стиль, 

форма і темперамент — це ті базові елементи, завдяки яким ідентифікується 

музика будь-якого часу» [511, c. 65], попри його справедливість, необхідно 

доповнити четвертим — викладом в оркестрі. Адже зрозуміло, що саме цілком 

інше оркестрування дає змогу атрибутувати цей концерт як твір епохи 

класицизму. Якщо флейтові концерти цілком могли належати перу барокових 

композиторів, то концерт для тромбона — ні. 

Йоганн Альбрехтсбергер (1736–1809), представляє наступне покоління 

австрійських композиторів. Це музикант-теоретик і талановитий вчитель, 
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серед вихованців якого Й. Гуммель, К. Черні, І. Мошелес, Л. Бетховен та 

багато інших. Лише 27 з його 244 творів було надруковано за життя [469, c. 18]. 

Творчий спадок композитора нараховує чимало концертів. Особливістю цих 

творів є вибір для солювання, крім «стандартного» клавесина чи оргàна таких 

незвичних у другій половині XVIII ст. солістів, як арфа, тромбон, варган127, 

мандора128. 

«Чарівний, проте незначущий концерт [для тромбона з оркестром] 

вчителя Бетховена — Альбрехтсбергера» [529, c. 158]), на відміну від 

концерту Ґ. Вагензейля, має дуже скромне оркестрування — лише дві групи 

скрипок і continuo. Такий виклад відразу утворює алюзії з бароковими 

концертами, попри незвичність солюючого інструмента для першої половини 

XVIII ст. Відсутність альтів у складі оркестру дивує, враховуючи силу звуку 

соліста — Ґ. Вагензейль, безумовно, краще врахував специфіку тромбона і 

відчутно посилив оркестр. Поясненням цілком різного складу оркестру у двох 

тромбонових концертах зумовлене двома несхожими концепціями, що 

демонструє відмову композиторів від механістичного наслідування підходу 

співвітчизника на користь його творчого переосмислення: у Ґ. Вагензейля 

обидві сторони приблизно рівні за значимістю й попри виділення соліста 

загалом, оркестр активно взаємодіє з ним (зокрема завдяки валторнам). 

Й. Альбрехтсбергер дотримується іншої версії концерту: соліст є 

беззастережним лідером, а оркестр лише відтіняє його і жодним чином не 

конкурує. Тож потреба у сильному оркестрі і питання балансу не є для нього 

актуальними. 

Тричастинний оргàнний концерт сі бемоль мажор Й. Альбрехтсбергера 

має у складі оркестру лише струнні інструменти, однак, на відміну від творів 

Ґ. Реттера, тут залучено альти. Створений на початку 1760-х років, він, 

безумовно, належить до стилю Класицизму: виключно гармонічна фактура, 

експресивність тематизму і цілком класицистичне оркестрування (мелодія у 

 
127 Або ротова арфа: звук виникає завдяки вібруванню «язичка» між двома металевими пластинками. 
128 Різновид лютні. 
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перших скрипок, гармонічне заповнення — у других скрипок і альтів, бас — у 

віолончелей і контрабасів в унісон; перегукування між солістом і окремими 

інструментальними групами; оркестр як акомпаніатор соліста, І ч. тт. 24–27, 

соліст як акомпаніатор оркестру, ІІ ч. тт. 32–36, найрізноманітніші фоно-

орнаментальні дублювання, І ч. 89–93 тощо) переконують у цьому. 

Необхідно згадати ще два концерти к Й. Альбрехтсбергера — для 

варгана, мандори й оркестру. Щодо оркестрування, то воно не містить 

практично жодної примітної риси — перманентно щільний виклад струнних 

інструментів домінує. Однак ці концерти (мі мажорний має три частини, фа 

мажорний — чотири завдяки менуету, тож нагадує за структурою циклу 

симфонію) найбільш примітні незвичним тембром солістів і загалом 

колоритом звучання внаслідок поєднання. Обидва солісти, попри 

характерність барви, не володіють сильним звуком, але і оркестр є невеликим. 

Звучання мандори сприймається, як легкий фон, — її щипки ідеально 

зливаються зі струнними тембрами, додаючи ледь чутного шепоту, 

підкреслюючи сильні долі в перших тактах Adagio мі мажорного концерту, 

наче частина скрипок грає pizzicato. Тож мандору, фактично, інтегровано до 

складу оркестру; вона навряд чи сприймається як соліст. Натомість варган, 

попри несильний, проте абсолютно незвичайний і цілком контрастний 

струнним інструментам тембр, яскраво зіставлено з оркестром. Тому 

композитор часто доручає йому абсолютне соло (наприклад, ІІІ ч., т. 1 

Концерту мі мажор). Початок цього концерту примітний саме оркеструванням: 

соло варгана без супроводу, далі композитор додає скрипки, потім «вплітає» 

варган до складу оркестру (його тембр ясно виділяється на тлі струнних 

інструментів), а за кілька тактів соліст «розчиняється» в оркестрі і чутно лише 

струнні інструменти — швидка метаморфоза не тільки тембру, а й характеру 

музики. Варган надає цілком сюрреалістичного відтінку менуету з Концерту 

фа мажор: перший період (тт. 1–8) оркестровано для варгана з оркестром, що 

додає «шаманські» ноти до витонченого менуету. У тт. 9–12 матеріал викладає 

лише оркестр, і характер музики цілком очікуваний, дуже нагадує звучання 
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творів Й. Гайдна. З т. 13 приєднується варган, і музика знову починає втрачати 

європейсько-класичну основу… Не маючи на меті аналіз художніх якостях 

концертів Й. Альбрехтсбергера, водночас неможна не звернути увагу на 

важливості саме сонорних пошуків композитора: незвичні сольні інструменти 

у поєднанні із «звичним» струнним оркестром і варіювання характеру музики 

завдяки приєднанню або вилученню соліста варті визначення, як найбільш 

значимий вклад в еволюцію концертного оркестру. 

Карл фон Діттерсдорф (1739–1799) — один з найвідоміших 

австрійських композиторів другої половини XVIII ст. Він писав у різних 

жанрах інструментальної музики (симфонії, концертні симфонії, струнні 

квартети тощо). Йому належать десятки концертів для різних солюючих 

інструментів (клавесин, гобой, скрипка, альт, контрабас): альтові і 

контрабасові (є найвідомішими і входять до концертного репертуару сучасних 

виконавців) примітні тим, що композитори загалом рідко до них звертаються. 

Практично всі концерти написано у 1770-х роках, що пояснює їх належність 

до стилю Класицизму. Більшість концертів оркестровано лише для струнних 

інструментів, однак у кількох використано також різні духові: найчастіше це 

пара гобоїв і пара валторн (узвичаєна композиторами-мангаймцями 

комбінація); проте можуть залучатися й тільки валторни (Скрипковий концерт 

соль мажор, 1766), а гобої можуть замінюватися на флейти (Контрабасовий 

концерт мі бемоль мажор). Однак слід зазначити, що духові інструменти 

виконують виключно гармонічну функцію, а також використовуються в tutti з 

метою посилення динаміки. Водночас акценту на специфіці їх барви немає. 

Така нестабільність складу віддзеркалює становлення класицистичного 

оркестру у 1770-х роках (він остаточно сформується наприкінці XVIII ст.) і 

пошуки засобів виразності К. фон Діттерсдорфом завдяки експериментам зі 

складом оркестру, вибором соліста і ступенем тембрового контрасту. 

Характер музики нагадує symphonie concertante, частою є опора на 

танцювальність, домінує мажор. 
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Створення концертів протягом достатньо короткого періоду (до жанру 

симфоній К. фон Діттерсдорф звертався практично протягом усього життя) 

дає змогу виявити основні типові риси оркестрування на прикладі аналізу 

Концерту для контрабаса з оркестром ре мажор. У складі оркестру — дві 

флейти, дві валторни і струнні інструменти. Форма першої частини — сонатна, 

однак без подвійної експозиції: оркестр (без участі соліста) експонує лише 

головну партію, перше речення якої повторює соліст на фоні оркестру; далі 

вони разом переходять до неконтрастного матеріалу побічної (її зерно 

міститься у другій частині головної партії). Головна різниця між партіями — 

тональність (побічну партію викладено в ля мажорі). Серед особливостей 

оркестрування виділимо наступні риси: 

— партії кожної з двох флейт і двох валторн записано на різних рядках 

з метою наголосити на самостійності кожного інструмента і відмові від їх 

точного дублювання на користь окремої лінії для першого і другого 

виконавців аж до функціонального відокремлення (наприклад, у І ч. в тт. 52–

54 перша флейта експонує мелодію, а в партії другої — педаль); 

— віолончелі неодноразово грають без контрабасів, що дає змогу 

уникнути конкуренції з солістом (І ч., тт. 31–34, коли у соліста на piano 

звучить грайлива побічна партія); 

— прискіплива увага до виділення соліста завдяки відмові від всіх 

виконавців, крім скрипок, аби підкреслити прозорість ансамблю (в партії 

соліста флажолети, тож контрабас звучить вище, ніж скрипки, й утворює 

верхній голос до акордів, І ч. тт. 38–41) чи відмова від всіх струнних, крім 

віолончелей, і експонування матеріалу солюючим контрабасом на тлі 

контрастних у ритмічному, регістровому і тембровому плані чотирьох 

духових інструментів. 

Музична форма твору, характер тематизму, значні емоційні контрасти 

всередині розділу, періоду чи навіть фрази, чітке розмежування ансамблевого 

принципу для духових інструментів і хорового для струнних, функціональна 
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гнучкість інструментів — усе підтверджує належність концертів 

К. фон Діттерсдорфа до класицистичного напряму. 

Слід згадати кілька імен чеських композиторів, діяльність більшості з 

яких була тісно пов’язана з Віднем, зокрема Яна Кожулеха (1738–1814) і його 

відомішого племінника, Леопольда (1752–1818). Ян був хормейстером у 

Кафедральному соборі у Празі [469, c. 862], є автором кількох опер, ораторій, 

симфоній і концертів для фортепіано, гобоя і фагота, які не надто цікаві 

музично. Л. Кожулех, який мешкав у Відні з кінця 1770-х років, прославився 

насамперед балетами (більше 20), однак він написав і чимало концертів для 

різних інструментів. Вони цілком належать стилю Класицизму, а звучання 

оркестру повне за рахунок значної кількості різних духових (як у 

К. фон Діттерсдорфа) і навіть ударних інструментів. Наприклад, у складі 

оркестру масштабного фаготового концерту (близького за характером до 

концерту В. А. Моцарта К 191) включено не лише труби, а й литаври — їх 

майже невід’ємні у класицистичному оркестрі супутники. Таке поєднання в 

tutti зі струнними інструментами утворює сильне і об’ємне звучання, яке часом 

нагадує не тільки В. А. Моцарта, а й Л. Бетховена. 

Л. Кожелух є автором кількох десятків концертів, більшість з яких для 

одного чи двох фортепіано129, а також для інших інструментів з оркестром. 

Склад оркестру включає струнні інструменти, гобої та валторни, при цьому, 

незалежно від вибору солістів, склад оркестру не змінюється. Це корелює з 

тим, що хоча дерев’яні духові інструменти і мають певну самостійність 

відносно струнних (чергуються точні і неточні дублювання — витримані 

звуки у духових, арпеджіо чи гамоподібні пасажі у струнних, наприклад, І ч., 

тт. 14–16 Першого Концерту для кларнета з оркестром), проте Л. Кожулех 

практично не виявляє специфіку їх тембру. Майже незмінним є «стандарт»: в 

tutti, на f грають і струнні, і духові інструменти, при розрідженнях, на P, в 

ліричних епізодах — переважно струнні. Головна функція валторн — педаль 

 
129 На титульній сторінці можливе позначення «Для фортепіано чи клавесина», як, наприклад, на 

лондонському виданні Birchall & Andrews середини 1780-х років Концерту ор. 15. 
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(хоча у фортепіанних концертах педаль часто доручається й альтам, наприклад, 

І ч., тт. 63–66 Концерт для фортепіано в 4 руки з оркестром). 

Також варто вказати ще на двох чеських композиторів, життя яких 

пов’язано з Австрією. Ян Вангаль (1739–1813) і Йозеф Штепан (1726–1797). 

Їх діяльність припадає на другу половину XVIII ст., а стиль є цілком 

класицистичний. Я. Вангаль за написав значну кількість інструментальних 

творів, зокрема концерти для різних інструментів з оркестром (переважно для 

духових, однак є концерти для контрабаса і клавесина). Оркестр зазвичай має 

у своєму складі струнні і духові інструменти (найчастіше два гобої та дві 

валторни); Concertino для семи виконавців включає інструменти різних груп. 

Неможливо згадати усіх композиторів, які працювали у жанрі концерту 

в Австрії в середині XVIII ст.; навіть ті, чиї імена нам цілком незнайомі, 

залишили слід в еволюції концертного оркестру. Наприклад, Ф. Бріксі, який 

ввів до складу оркестру рідкісні ще у 1760-х роках труби і литаври (оргàнний 

концерт ре мажор); або Л. Гофман, який працював над ідіомами фактури в 

партії соліста у десятках надзвичайно схожих між собою клавесинних 

концертів. Усе це демонструє перманентну зацікавленість жанром концерту. 

Водночас очевидними є зміни у викладі музичного матеріалу в концерті і 

трансформація оркестрування, порівняно з 1730 — початком 1740-х років як у 

творчості окремих композиторів, так і загалом: від майже барокових концертів, 

написаних у риторнельній формі і оркестрованих виключно для струнних 

оркестрів у Ґ. Монна і Ґ. Реттера до концертів у дусі Й. Гайдна у К. фон 

Діттерсдорфа та сміливих тембрових знахідок у Й. Альбрехтсбергера. 

4.6 Інновації Йозефа Гайдна: симфонія-концерт, концертна 

симфонія і концерт 

Франц Йозеф Гайдн більшу частину свого професійного життя 

працював на різних музичних посадах у приватних капелах: спочатку у 

чеського графа Ф. М. Морціна, згодом у найзначніших угорських магнатів, 
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князів Естергазі, де він був спочатку віце-капельмейстером, а від 1766 року — 

капельмейстером130. 

Стандартний склад інструментальної частини капели Естергазі на 

початок 1760-х років був таким [336, c. 111]: 1 флейта, 2 гобої, 2 фаготи (партія 

виписувалася, тільки коли фагот грав соло), 2 валторни (валторністи могли 

також грати на трубах, литаврах, ба навіть на скрипках), 5 скрипалів та 

альтистів (з них один концертмейстер prinсipale), 1 віолончель, 2 контрабаси, 

а також клавесин. З місцевого (Ейзенштадт) Städtische Thurnermeister могли 

залучатися трубачі та литаврист. К. Х. Махлінг вказує, що у Гайднівську добу, 

попри значну кількість трубачів загалом, лише два були «музичними 

трубачами», тобто тими, хто міг виконувати музичний твір, граючи в оркестрі. 

Тож саме з практичних, а не сонорних міркувань Й. Гайдна не використовує 

більшу, ніж звичайно, кількість виконавців: два трубачі та один литаврист [358, 

c. 189]. Окремо формувався ансамбль під назвою «Feldharmonie» («Польова 

гармонія») у складі трьох пар духових інструментів: гобоїв, валторн та фаготів. 

Басову партію, особливо в tutti, в капелі Естергазі могли грати на віолончелі, 

контрабасі, фаготі та клавесині, але говорити про особливу групу basso 

continuo було б перебільшенням: завданням усіх цих інструментів полягало у 

підсиленні басової лінії, а не в заповненні гармонії — в цьому принципова 

відмінність барокового і гайднівського підходів до цієї групи. Н. Заслав 

підкреслює, що «композитори вісімнадцятого століття любили поєднувати 

досить важкий бас — віолончелі, контрабаси і фаготи — з легкою партією 

альтів» [536, c. 187]. У відомому листі з інструкцією щодо виконання кантати 

«Applausus» («Похвала») Й. Гайдн писав: «Я ціную таку музику з трьома 

вказаними басовими інструментами, а саме віолончеллю, фаготом та віолоне 

вище, ніж з шістьма контрабасами та трьома віолончелями, бо вони чітко 

відокремлюють певні пасажі» [273, c. 60]. 

Капела Естергазі ніколи не тяжіла до експериментів зі складом навіть у 

1780-ті роки: вона не мала кларнетів для супроводу опер Й. Гайдна, а сам 

 
130 Див. більше інформації про капелу Естергазі у примітці 32 в додатку Г. 
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композитор відмовлявся надавати свої опери до постановки у великих театрах 

деінде [217, c. 112]. Причини, чому у капелі Естергазі ніколи не грали на 

кларнетах, невідомі — чи то через консерватизм князя Міклоша, чи то через 

якусь особисту відразу до цього новомодного інструмента. Тож кларнети в 

партитурах Й. Гайдна з’явилися тільки під час його другого візиту до Лондона 

(1794–1795) в останніх 5 симфоніях та інших, але не всіх, пізніх творах. 

Й. Гайдн справедливо вважається фундатором декількох жанрів 

класицистичної музики. Насамперед, це струнний смичковий квартет, тобто 

на той час суто камерний, «кімнатний» жанр. Також Й. Гайдн відіграв дуже 

велику роль у формуванні симфонії як самостійного концертного жанру і 

концертної світської ораторії («Створення світу», «Пори року»), жанру сонати 

для різних інструментів, становленні сонатної форми та сонатно-

симфонічного циклу і формуванні класицистичного оркестру, який надалі 

майже не мав потреби змінюватись якісно (структура загалом, 

інструментальний склад, перелік групи тощо), а лише приростав кількісно. 

Менше відомі опери Й. Гайдн, хоча він написав їх чимало та надавав їм 

великого значення.  

На відміну від квартетів, симфоній та сонат жанр концертів для сольних 

інструментів для Й. Гайдна не був надто привабливим. Р. Ландон це пояснює 

«фундаментальною несумісністю форми концерту вісімнадцятого століття 

[риторнельної] і музичної мови композитора», стверджуючи, що стара форма 

була «стримуючою і не динамічною» [338, c. 88]. Попри цілковиту слушність 

такої думки, проблема напевно складніша і пов’язана як з тенденціями часу, 

так і з індивідуальними особливостями характеру композитора. Насамперед, 

слід підкреслити, що Й. Гайдн ніколи не писав концерти для себе [434, c. 169], 

для того, щоб виявити на публіці свій талант і вразити слухачів, а лише для 

конкретних виконавців та замовників, розраховуючи на певні обставини місця, 

часу і виконавського складу. Й. Гайдн не виступав публічно соло ні сам, ні як 

соліст з ансамблем або оркестром, хоча він у достатній мірі володів технікою 

гри на різних клавішних інструментах, на скрипці й альті. Відомо, що у зрілі 
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літа він інколи грав партію навіть першої скрипки у квартеті, вряди-годи 

акомпанував солістам на клавесині, а диригуючи оркестром грав партію basso 

continuo. Як вказує Дж. Нортон, «він [Гайдн] був вправний виконавець, проте 

не грав добре на жодному інструменті» [381, c. 10]. Це перша причина. 

Друга причина меншої значимості жанру концерту для Й. Гайдна 

(порівняно з В. А. Моцартом) — це міцна пов’язаність між потребою у 

концертах і гастрольними поїздками. Як було зазначено у попередніх 

підрозділах, у середині XVIII ст. триває перехід від барокового сольного 

інструментального концерту до класицистичного — за формою, фактурою та 

оркеструванням, із взаємопроникненням стильових рис і неодночасною 

кристалізацією нових ідіом у різних країнах Європи. Однією з особливостей 

нового сольного концерту стає його тісна пов’язаність з концертною 

діяльністю подорожуючих віртуозів-гастролерів, особливо скрипалів та 

клавесиністів (піаністів), яких наслідували й інші інструменталісти 131 . 

Прикладом може слугувати гастрольна діяльність Л. Моцарта зі своїми 

вундеркіндами, а потім і В. А. Моцарта. «Зазвичай від віртуоза очікували, що 

він сам створює свої власні концерти, бо його репертуар являє собою не лише 

розширення його артистичної особистості, а й пропоновану ним фізичну 

продукції — сучасною мовою, його інтелектуальну власність. Автобіографія 

скрипаля К. Д. фон Діттерсдорфа чітко дає зрозуміти, що кожен скрипаль 

пильно стежив за своїми найціннішими концертами, призначеними для того, 

щоб показати себе якнайкраще проти суперників, що наступають йому на 

п’яти» [371, c. 595]. Це означало, що найкращим композитором у жанрі 

сольного концерту міг стати музикант, який водночас мав бути й геніальним 

композитором, і визнаним віртуозом-гастролером. 

Третьою причиною, мабуть, слід назвати характер: гайднівська 

скромність, про яку, зокрема пише А. Вейнус [511, c. 72] і яку цілком можна 

 
131 За часів Бароко виконавці також подорожували, презентуючи у нових містах чи країнах своє 

мистецтво, інколи під тиском обставин (змушений від’їзд Дж. Тореллі в Німеччину), часом з власної волі 

(наприклад, Ґ. Муффат), однак ні масштаб, ні частота цих поїздок не можна навіть порівняти із гастролями 

віртуозів у другій половині XVIII ст. 
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протиставити моцартівському вибуховому темпераменту [197, c. 67]. 

Четвертою, хоча й опосередкованою, причиною може бути те, що творам 

Й. Гайдна загалом меншою мірою, ніж композиціям В. А. Моцарта, 

притаманна драматична колізія, яка іманентна жанру концерту. Її проявом у 

В. А. Моцарта є не лише надзвичайний драматизм у до мінорному чи ре 

мінорному фортепіанних концертах, а й експресія (ІІ ч. Кларнетного концерту 

К 622, перегукування між кларнетом і скрипками та флейтами на висхідній 

секвенції) чи навіть відчай (еліптичні звороти на forte у викладі всього 

оркестру у ІІ ч. Двадцять третього фортепіанного концерту) у його мажорних 

концертах. Для Й. Гайдна такі контрасти менш властиві. Тож, очевидно, цілий 

комплекс причин пояснює, чому саме вклад В. А. Моцарта, а не Й. Гайдна став 

визначальним для становлення класицистичного концерту. 

Більшість концертів Й. Гайдна були написані до знайомства з музикою 

В. А. Моцарта. Однак у деяких творах Й. Гайдна відчутні стильові тенденції, 

характеристичні для музики В. А. Моцарта (пластична вокальна мелодика, 

застосування мінорних тональностей, вивищення хроматизмів). Ці риси, а 

також посилення контрастності між окремими темами та інтенсивніше 

залучення оркестру до взаємодії з солістом проявляються насамперед у пізніх 

концертах Й. Гайдна (Одинадцятому фортепіанному і Концерту для труби з 

оркестром), які написано у 1780–1790-ті роки після зустрічі з В. А. Моцартом 

і початку їх дружби [337, c. 344]. 

Концерти для сольних інструментів посідають парадоксальне місце у 

творчому спадку Й. Гайдна: виконавці виявляють до цих творів (особливо 

декількох) значну зацікавленість, однак музикознавці вважають їх 

другорядним жанром у його творчості, приділяючи їм зазвичай одну чи дві 

сторінки [454, с. 110–111; 511, с. 71 та ін.]. Наскільки нам відомо, досі жодною 

мовою не опубліковано монографії про концертний жанр загалом у творчому 

доробку Й. Гайдна. На відміну від В. А. Моцарта, дотепер навіть не окреслено, 

які твори мають розглядатися як концертні: адже до концертного жанру 

можуть бути долучені з одного боку деякі симфонії, насамперед ранній 
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триптих (Шоста, Сьома і Восьма) та Сто п’ята симфонії, а з другого боку — 

твори дивертисментного характеру, наближені до ансамблевої музики. 

Відсутність класифікації концертних творів Й. Гайдна актуалізує потребу у 

ній, що і зроблено у цьому дослідженні. 

Водночас зрозуміло, що потреба у детальному розгляді концертів та 

творів концертного типу Й. Гайдна, їх систематизація і детальний аналіз 

залишають актуальним завданням для сучасних музикознавців. Адже 

висвітлення концертного жанру у Й. Гайдна вичерпується винятково 

розділами у загальних біографіях (праці Р. Ландона [338] чи Р. Х’ю [294]) та в 

монографіях, присвячених історичному розвитку концерту та оркестру, про 

які йшлося раніше (А. Вейнуса, М. Роудера, збірки під ред. Р. Лейтона). Інколи 

його концерти можуть загалом не згадуватись навіть у монографічних 

дослідженнях [наприклад, 295]. Концерти Й. Гайдна згадуються у розвідках, 

присвячених концертам для окремих інструментів (насамперед для труби, 

валторни та віолончелі, які увійшли в концертний та педагогічний репертуар, 

а отже, викликають зацікавленість з боку виконавського музикознавства), а 

також праці, присвячені окремим питанням, наприклад, атрибуції авторства 

певних творів та ідентифікації інструментів, для яких написані певні твори. 

Останнє питання особливо актуальне. Проблеми атрибуції гайднівських 

концертів на прикладі концерту Hob. XVIII:F3 розглядає С. Девіс [218, c. 121–

126]. Усі наявні, втрачені та неавтентичні (помилково приписувані) концерти 

описано та пронумеровано у довіднику А. ван Гобокена в категорії VII, 

концерти для клавішних — у категорії ХVIII, а втрачені концерти для 

баритона — у категорії XII. 

Раніше вважалося [284, c. 523], що Й. Гайдн написав дев’ять концертів 

для скрипки соло з оркестром. Тепер визнано, що п’ять з них написали інші 

композитори, один втрачено (№ 2 D-dur, 1765). Тож залишаються три 

концерти: № 1 C-dur, Hob. VIIa:1 (прибл. 1765); № 3 A-dur, Hob. VIIa:3 (так 

званий «Melker Konzert», прибл. 1770); № 4 G-dur, Hob. VIIa:4 (1769). 
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З шести концертів для віолончелі соло з оркестром два концерти 

втрачено, один помилково приписувано Й. Гайдну, один визнано не 

автентичним. Залишаються два концерти: № 1 C-dur, Hob. VIIb:1 (1761-1765) 

та № 2 D-dur, Hob. VIIb:2 (Op. 101, 1783). Концерт для віолоне (або контрабаса) 

втрачено. 

Концерти для флейти та віолоне (контрабаса) або втрачено, або 

помилково приписувано Й. Гайдну. Не визнаний автентичним і концерт C dur 

для гобоя. Нібито знайдені концерти для кларнета, а також для двох кларнетів 

є очевидною підробкою: про них навіть не згадується ні у А. ван Гобокена, ні 

в New Grove, а втім вони виконуються, записуються й публікуються. З трьох 

концертів для валторни соло та двох концертів для двох валторн безсумнівно 

таким, що належить Й. Гайдну, є тільки один Концерт для натуральної 

валторни соло з оркестром, який публікується за номером 1 D-dur, Hob. VIId:3 

(1762) (інші визнані неавтентичними). Безперечно Й. Гайдну належить 

Концерт для труби з оркестром: Es-dur, Hob. VIIe:1 (1796). 

Й. Гайдн писав концерти для струнного смичкового баритона — 

улюбленого інструмента князя М. Естергазі [434, c. 169], проте усі вони або 

втрачені, або визнані неавтентичними. Й. Гайдну також належать п’ять 

концертів для двох органних лір з оркестром132: № 1 C-dur, Hob. VIIh:1 (1786); 

№ 2 G-dur, Hob. VIIh:2 (1786), № 3 G-dur, Hob. VIIh:3 (1786) (частина під 

назвою «Романс» була аранжована як частина лондонської симфонії № 100 

«Воєнна»), № 4 F-dur, Hob. VIIh:4 (1786), № 5 F-dur, Hob. VIIh:5 (1786) 

(частини 2 і 3 були аранжовані для симфонії № 89). 

Й. Гайдн також є автором 11 пронумерованих концертів для клавішного 

інструмента з оркестром (непронумеровані не визнаються автентичними). 

Неможливо точно визначити інструмент, для якого Й. Гайдн їх писав: як це 

 
132 Органна ліра (lira organizzata італійською мовою, Orgelleier німецькою мовою) — гібрид колісної 

ліри та невеличкого оргàна. Цей рідкісний інструмент було сконструйовано за Гайднівської епохи, але він не 

пережив її. Це був улюблений інструмент Фердинанда Четвертого, короля Неаполя та Сицилії, який пізніше 

запрошував Й. Гайдна до Неаполя. Аби зробити королю приємний сюрприз, композитор використав у 

другому концерті каватину з опери Дж. Гаццаніги, що вразило короля [340, c. 71]. Ці концерти оркестровано 

для струнного оркестру і валторн. Зараз їх виконують дуетом духових: двох флейт або флейти та гобоя. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Concerto_No._2_(Haydn)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Concerto_No._2_(Haydn)
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типово для тогочасних партитур, позначення «для клавесина», «для 

фортепіано» чи «для оргàна», зазвичай, передбачає альтернативу: для 

клавесина чи фортепіано. Очевидно, найбільш ранні створено для клавесина, 

інші — для клавесина чи фортепіано, а можливо і оргàна. Ґ. Федер, наприклад, 

вважає доказом того, що низку концертів потрібно виконувати на оргàні 

обмеженість діапазона: верхня нота — це до третьої октави, тоді як у партіях 

для клавесина Й. Гайдн писав і вищі ноти у третій октаві [240, c. 440-444]. 

Отже: № 1 C-dur, Hob. XVIII:1 (1756); № 2 D-dur, Hob. XVIII:2 (1767); № 5 C-

dur, Hob. XVIII:5 (1763); № 8 C-dur, Hob. XVIII:8 (до 1766); № 10 C-dur, Hob. 

XVIII:10 (1771). 

Якщо не рахувати концертів для двох органних лір, абсолютна більшість 

творів цього жанру була написана Й. Гайдном у 1760-х роках, частково у 

період Sturm und Drang на зламі 1760–1770-х років. Від доби перебування у 

палаці Естергазі (1778–1791), не рахуючи концертів для двох органних лір, до 

нас дійшов тільки один концерт (для молоточкового фортепіано), від пізньої 

доби — лише один концерт для труби. 

До зазначених вище можна додати ще групу творів, яку А. ван Гобокен 

назвав «дивертисментами з клавішним інструментом» та помістив у категорію 

ХІV свого довідника. 

Однак концертний жанр у творчості Й. Гайдна з музикознавчого погляду 

не вичерпується концертами для сольних інструментів. Річ у тім, що подібно 

до того як класицистичний оркестр постав з оперних та камерних капел і 

оркестрів доби пізнього Бароко, так само і жанр симфонії значною мірою виріс 

на ґрунті досягнень барокових concerti grossi. Тож можна побачити сліди 

барокової концертної практики та композиції в багатьох симфоніях Й. Гайдна, 

написаних упродовж як раннього, так і пізнього творчого періоду. Це Шоста, 

Сьома і Восьма симфонії «Пори доби» та Тридцять перша симфонія, які, 

напевно, завдяки особливій ролі перманентних солістів слід зарахувати до 

жанру symphonie concertante. За життя Й. Гайдна його сучасники не раз так 

https://en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_Concerto_No._11_(Haydn)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Concerto_No._2_(Haydn)


366 

 

називали Тридцять першу симфонію, а в Лондоні й сам композитор позначив 

жанр Сто П’ятої симфонії саме як sinfonia concertante. 

Й. Гайдн вочевидь надавав творам концертно-симфонічного жанру 

вагомішого значення, ніж сольним концертам, створеним для певної оказії. 

Він навіть часто доручав у цих творах сольним інструментам партії 

віртуозніші, ніж у сольних концертах (наприклад, партія скрипки у п’ятій 

варіації у фіналі Тридцять першої симфонії). Такі прояви концертного начала 

у кількох симфоніях та дивертисментах пояснюють приділену їм увагу. 

Стосовно симфоній треба зауважити, що музикознавці не оминали 

увагою прояви концертного начала в цих композиціях. Р. Ландон навіть писав, 

що в багатьох відношеннях Шоста, Сьома і Восьма симфонії є «радше concerti 

grossi, ніж симфонії» [336, c. 235]. Риси барокових concerti grossi виявляються, 

насамперед, в оркеструванні, ніж у побудові форми чи структурі мелодії, а ще 

більше — в самій концепції солювання як окремих сольних інструментів 

оркестру, так і окремих оркестрових груп. На прояви концертного начала у 

цих симфоніях звертають увагу М. Роудер, який вказує, що Й. Гайдн написав 

їх не лише з метою улестити свого роботодавця, а й музикантів капели, 

надавши можливість більшості з них (включно з басистом) солювати [434, 

c. 172]. К. Губо у цьому циклі наголошує на прояві «духу concerto grosso та 

symphonie concertante (“Вечір” має підзаголовок італійською “a più strumenti 

concertanti”» [264, c. 81]. Гібридність цих творів полягає не так у сполученні 

рис Бароко та Класицизму, яку синтезуванні жанрів симфонії та концерту, що 

не могло не відбитися і на стилістиці згаданих творів. Тож здається, що на 

самого початку свого творчого шляху Й. Гайдн свідомо та принципово 

відходить від стилістики та ідеології Бароко (попри неодноразові 

ремінісценції останнього, які вочевидь проявляються в оркестровці: труба у 

регістрі кларіно у Двадцятій чи Тридцять другій симфоніях або відмова від 

духових інструментів у Andante з П’ятдесятої симфонії, шо різко виділяє 

характер звучання у порівнянні з іншими частинами). 
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Р. Ландон вказує, що перші симфонії Гайдна (№ № 1–5) відтворювали 

або стиль барокових concerti grossi, або класицистичних мангаймських 

симфоній [336, c. 232]. У триптиху симфоній «Ранок», «Полудень», «Вечір» 

під неавторською назвою «Пори доби» Й. Гайдн зміг синтезувати ці обидві 

стильові течії. Відомо, що композитор написав ці три симфонії на прохання 

князя Естергазі одразу після початку своєї служби у якості віце-

капельмейстера [336, c. 232]. 

Склад інструментів у симфонії «Ранок»: флейта, два гобої, фагот, дві 

натуральні валторни, скрипка соло, дві «оркестрових» 133  скрипки, альт, 

віолончель соло, оркестрова віолончель, контрабас соло, оркестровий 

контрабас; «Полудень»: дві флейти, два гобої, фагот, дві валторни, дві сольні 

і дві оркестрові скрипки, альт, віолончель соло і оркестрова віолончель, 

контрабас; «Вечір»: флейта, два гобої, фагот, дві валторни, дві сольні і дві 

оркестрові скрипки, альт, віолончель соло і оркестрова віолончель, контрабас 

соло і оркестровий контрабас. Й. Гайдн титульній сторінці та всередині 

партитур і партій використовував різні позначення для солювання струнних 

смичкових скрипкової родини: solo, concertante, principale, obbligato. Можна 

припустити, що позначення concertante, obbligato відносилися до солістів-

віртуозів, які наслідували барокову групу concertino, а в перспективі мали 

перетворитися на солістів, так би мовити, поза межами оркестру. А позначення 

principale стосувалося тимчасового солювання перших виконавців в окремих 

струнних смичкових групах (в англомовних країнах концертмейстер групи і 

зараз зветься principal). Натомість партію тутійних груп струнних смичкових 

Й. Гайдн зазвичай позначав просто: violinо 1, violinо 2, viola, violoncello, basso. 

У разі потреби протиставити ці партії концертуючим інструментам Й. Гайдн 

додавав традиційне барокове позначення ripieno, хоча в його оркестрі ці партії 

аж ніяк не можна було розглядати як «доповнення» до концертних партій. У 

 
133  У цих трьох ранніх симфоніях вказані інструменти (скрипки, віолончель, контрабас) було б 

слушно назвати ripieni, наголошуючи у такий спосіб на їх ролі «посилювача» соліста, однак цей абсолютно 

бароковий тембр не надто корелює з раннім Класицизмом. Тому використовуємо визначення «оркестровий», 

але підкреслюємо, що йдеться про камерний оркестр з 10–15 виконавців. 
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сучасних партитурах кожна партія обліґатних (концертуючих) скрипок 

записується над відповідною тутійною, проте інколи було б правильніше 

виписувати їх разом як особливу концертну групу. 

Досить проблематичним є питання щодо використання групи basso 

continuo в музиці Й. Гайдна. Композитор у своїх партитурах нечасто 

використовує цифрування і, власне, не мав у ньому потреби, адже гармонія 

була виписана в партіях струнних та духових інструментів. Відомо також, що 

він не полюбляв імпровізації в оркестрі та вимагав суворого дотримання 

авторської орнаментації та артикуляції, хоча звісно допускав імпровізаційні 

каденції («фермати» [273, c. 61]). Однак в автографі партитури Сьомої 

симфонії «Полудень» кілька разів трапляється вказівка basso continuo — тож 

можна припустити, що ця ремарка, згідно з виконавською практикою того часу, 

вказує на уведення клавесина. З ілюстративних джерел можна бачити, що 

Й. Гайдн диригував оркестром, за молодих років сидячи та граючи на 

клавесині, а потім, очевидно, на фортепіано — навіть у Лондоні в 1790-х роках. 

У класицистичній оркестровій фактурі Й. Гайдна можна розділити 

функції першого та другого плану. Перший план — як правило, мелодія, 

другий — акомпанемент, зазвичай, гармонія з басом. Новаційність, порівняно 

з бароковим стилем, полягає у тому, що практично будь-який інструмент може 

вільно перебирати на себе ту чи іншу функцію134. 

Як уже було зазначено вище, прояв концертності має місце не лише у 

кількох симфоніях, а й у Дивертисментах (концертино) для клавішного 

інструмента зі супроводом, які А. ван Гобокен помістив у категорію ХІV свого 

довідника135. У різних рукописних копіях та виданнях ці твори називаються не 

тільки дивертисментами, а й касаціями, сонатами, партитами, концертино, ба 

більше, навіть концертами або квартетами чи квінтетами. Насправді, це — 

невеличкі за розміром дво або тричастинні цикли, значно ближчі до камерної, 

 
134 Див. детальний аналіз оркестрування цих симфоній Й. Гайдна у додатку В «Симфонія і концерт у 

середині ХVIII століття». Особливості оркестровки Концертної симфонії B Dur проаналізовано у додатку Б 

«Symphonie concertante і концерт». 
135 Див. висвітлення особливостей оркестрування дивертисментів у примітці 33 Додатку Г. 
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ніж симфонічної музики. Провідну роль відіграє клавішний інструмент 

(скоріш за все — клавесин), якому акомпанують 2 скрипки (у № 1 скрипка та 

дві валторни) та віолончель (у № 2 баритон, у № 1 просто «бас»). Їх написано 

у старовинній двочастинній формі, контраст розділів — мінімальний. 

Очевидно, ці твори з легкістю аранжувалися і для інших виконавських складів 

(наприклад, шляхом додавання духових інструментів або, навпаки, шляхом 

віднімання струнних) і перетворювалися на сольні клавірні сонати. Ці 

дивертисменти написав Й. Гайдн, вірогідно, у 1750–1760-х роках. 

Більшість концертів для клавішного інструмента (клавесина, фортепіано 

чи оргàна) з оркестром близькі за духом і характером викладу до 

дивертисментів. Попри те, що припущення стосовно виконання більшості з 

клавірних інструментів можливе на будь-якому з трьох інструментів, Третій 

(F-dur, Hob. XVIII:3, 1771), Четвертий (G-dur, Hob. XVIII:4, 1770) і 

Одинадцятий (D-dur, Hob. XVIII:11, 1779–1780) напевно створювались саме 

для клавесина (Одинадцятий для фортепіано), а не оргàна [340, c. 61]. 

Перший концерт (C-dur, Hob. XVIII:1, 1756, у рукописних джерелах 

«концертино») вважається одним з найраніших творів Й. Гайдна. Ймовірно, 

композитор міг сам виконувати його у концертах в церкві «Barmherzige 

Brüder» у Відні або у каплиці графа Гоґвіца. Однак це типовий 

ранньокласицистичний тричастинний концерт. Зв’язок з Бароко інколи 

відчувається у характері тематизму та нечастій імітаційній поліфонії. Проте 

повільна частина має виразно сентиментальний характер. Склад оркестру: 

струнна та духова групи (пара гобоїв та пара труб). Цифрування басової партії, 

як не дивно, відсутнє. Більша вірогідність виконання цього концерту на оргàні, 

а не на клавесині пов’язана не лише з діапазоном партії соліста (на обмеження 

до с3 вже вказувалось), а й з потребою соліста змагатися з трубами на рівних; 

оргàн у цьому випадку видається більш слушним. 

Одинадцятий фортепіанний концерт ре мажор Hob. XVIII:11 — 

найвідоміший і найпізніший клавірний концерт Й. Гайдна. Цей твір видавався 

та поширювався в рукописних копіях за життя композитора, як концерт для 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Concerto_No._2_(Haydn)
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клавесина або фортепіано: Concerto per il clavicembalo o fortepiano. З якоїсь 

причини він не був вставлений у прижиттєвий каталог його творів, через що 

його автентичність піддавалась сумніву. Нещодавно був знайдений лист 

Й. Гайдна до Ш. Ж. Боєра, видавця першого паризького видання, який 

засвідчує авторство композитора [510, c. 32]. 

У складі оркестру — дві групи (струнні та духові — пара гобоїв та пара 

валторн). Оркестру доручено виклад тематичного матеріалу (коли в партії 

соліста паузи), але часто роль оркестру обмежується безамбіційним 

супроводом чи дублюванням партії соліста задля підсилення динаміки чи 

тембрової модифікації завдяки педалям і гармонічній та ритмічній фігурації. 

Інколи використовується контрастна поліфонія. Так само, здебільшого 

виконуючи супровідну функцію, поводить себе духова група стосовно 

головної струнної смичкової групи: духові інструменти використовуються на 

forte, як педаль (І ч., тт. 38–42; 69–71). У тт. 32–34 в другій частині є один з 

рідкісних епізодів, коли партія духових інструментів не дублює партію 

струнних, адже найчастіше духові інструменти використовуються для 

дублювання мелодії (у перших скрипок) і баса (альти, віолончелі, партія лівої 

руки у соліста, І ч., т. 44 чи 46). Примітно, що в т. 45 та 47, коли використано 

piano, в партії валторн стоїть пауза, тож саме валторна є одним із регуляторів 

щільності викладу. Другим є контрабас: Й. Гайдн неодноразово доручає 

виклад басової лінії у тихих епізодах лише віолончелі (І ч., тт. 39–42), поволі 

готуючи розділення віолончелей і контрабасів. На початку Концерту низькі 

струнні інструменти не використовуються, що утворює дуже м’яке і прозоре 

звучання і демонструє уважність композитора до нюансування щільності. 

Треба звернути увагу на одну незвичну особливість викладу у партії 

гобоїв. У т. 46 І ч. другий гобой грає вище, ніж перший, протягом двох долей, 

а при повторенні мотиву партія першого знову викладена над партією другого. 

Аналогічний прийом використано у ІІІ ч. (т. 284–287). Враховуючи те, що 

дивна переміна місць жодним чином не впливає на характер звучання і будь-

які «технічні» підстави для таких модифікацій відсутні (потреба взяти дихання 
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чи складна партія, що вимагала б пауз), можна припустити, що йдеться про 

помилку видавця, описку переписувача чи навіть самого композитора. Однак 

повторення прийому двічі переконує, що це повинно було мати певний смисл: 

можливо, йдеться про спробу урізноманітнити партію кожного виконавця, 

бажання посилити значення другого гобоїста і навіть прояв почуття гумору. 

Варто також зазначити, що склад оркестру в жодній з частин не змінюється, 

що свідчить про зрілий класицистичний стиль оркестрування. 

В оркестрових епізодах виписано дублювання басу лівою рукою соліста 

з цифрованням. Це зовсім незвично для партитур Й. Гайдна. Виникають 

сумніви стосовно бажання Й. Гайдна, аби соліст дублював бас у тутійних 

епізодах. Вірогідним буде припущення, що цей запис баса із цифрованням 

зроблений не для соліста, а для диригента-клавесиніста. 

Своєю популярністю концерт насамперед завдячує третій частині — 

Фіналу Allegro assai з назвою «Rondo all’ungarese» («Рондо в угорській 

манері»): в мінорному епізоді цієї частини вочевидь зображується гра на 

цимбалах (трелі і форшлаги в партії соліста, spiccato у скрипок. Можна також 

згадати так звану «турецьку манеру» гри форшлагів (т. 25) та трелей (т. 150) в 

партії соліста, «бурдонні квінти» в партіях гобоїв та валторн (т. 60). 

Необхідно згадати ще один концерт Й. Гайдна за участю клавішного 

інструмента. Час створення Концерту для клавесина, 2 скрипок та баса 

(Concerto per il Cembalo, 2 Violins e Basso) C-dur, Hob. XIV:13, (який зараз 

здебільшого видається під назвою «концертино»), невідомий. Це невеличкий, 

мініатюрний класицистичний концерт для сольного клавішного інструмента з 

прозорим акомпанементом. Першу частину Allegro moderato викладено в 

мініатюрній сонатній формі (без подвійної експозиції, недоречної в такому 

творі дивертисментного характеру). Скрипки в першій частині або дублюють 

сольний клавесин, або ведуть із ним діалог. Твір тричастинний, без менуету, 

але зі сентиментальною повільною мінорною частиною Adagio, яка містить 

певні відгуки Бароко та нагадує мінорні повільні частини В. А. Моцарта. У 
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третій частині — фіналі Presto — є навіть імітаційна відповідь соліста 

скрипкам, яка посилює відчуття концертності. 

Концерти для струнного смичкового інструмента (скрипки, віолончелі) 

з оркестром займають підпорядковане місце у творчому спадку Й. Гайдна; 

напевно, вони менше привертали увагу композитора, ніж клавірні. Концерти 

для скрипки з оркестром були написані в ранній період служби Й. Гайдна в 

капелі Естергазі й, незважаючи на присутність досить відомих музикантів-

скрипалів, є найменш віртуозними творами у концертовому доробку 

композитора. Навпаки, обидва концерти для віолончелі з оркестром цікаві як 

з композиторського, так і з виконавського погляду. Однозначно пояснити це 

неможливо: причиною може бути особиста схильність композитора чи факт 

натхнення, який дає такий рідкісний в концерті і водночас давній і популярний 

в оркестрі і камерних складах інструмент, як віолончель. 

Концерт для скрипки з оркестром № 4 G-dur, Hob. VIIa:4 написано у 

1760-х роках. Помірні вимоги до соліста, практична відсутність соліста у 

розвитку тематичного матеріалу дають змогу зарахувати цей концерт до 

ранніх композицій Й. Гайдна. Концерт тричастинний, у складі оркестру 

духових інструментів немає. Тематичний матеріал є типово гайднівський і 

достатньо яскравий. Його експонування відбувається за чіткою схемою: 

спочатку виклад матеріалу в оркестрі, а потім показ та розвиток в партії 

соліста. Останній завжди (за винятком каденцій) підтримується оркестром 

шляхом дублювання, педалей, фігурацій. У третій частині є цікаві 

перегукування solo — tutti та бурдонне використання струни Ля. З погляду 

скрипкової техніки, концерт не сягає висот віртуозності, значно поступаючись 

партії скрипки solo у навіть триптиху симфоній «Пори доби» та Тридцять 

першої симфонії «Із сигналом ріжка». Тож можна припустити, що він був 

написаний не для першого скрипаля капели, маестро Л. Томазіні, а для когось 

із учнів чи аматорів. 

Відоме висловлювання Й. Гайдна: «Я непогано грав на клавесині й 

співав, міг виконувати й концерт на скрипці» [цит. за: 80, 203]. О. Подколзіна 
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робить із цього висновок, що Й. Гайдн писав скрипкові концерти для себе, 

розраховуючи на власне виконання [89, c. 26]. Однак це виглядає безпідставно, 

тому що не враховуються відомі особливості безамбіційного характеру 

композитора, його повсякчасне небажання виступати в ролі соліста. 

Концерт для віолончелі з оркестром № 1 C-dur, Hob. VIIb:1 (1761–1765) 

було написано для віолончеліста Й. Вайґля, який служив у капелі Естергазі в 

1760-х роках, і був одним з найкращих віртуозів капели. Концерт 

тричастинний. Порівняно зі скрипковими концертами партія соліста дуже 

віртуозна містить подвійні ноти, стрибки, гру у високих позиціях. Натхненням 

позначені тематизм та музичний розвиток. У складі оркестру духові 

інструменти (гобої та валторни), які здебільшого підсилюють партій струнної 

групи. Щоправда, у другій, повільній частині духових нема: така зміна складу 

супроводу типова для барокового, а не класицистичного концерту. 

Концерт для віолончелі з оркестром № 2 D-dur, Hob. VIIb:2 (Op. 101) 

(1783) було написано для А. Крафта, музиканта чесько-австрійського 

походження, соліста-віолончеліста капели Естергазі у 1778-1790-х роках. 

А. Крафт вважався найкращим віолончелістом у Відні — для нього була 

написана віртуозна віолончельна партія Потрійного концерту Л. Бетховена. 

А. Крафт був досить вправним композитором, і певний час навіть висувалися 

припущення, чи не він написав цей концерт, але всі сумніви розвіялися, коли 

був знайдений автограф партитури, написаний рукою Й. Гайдна. 

Незважаючи на те, що склад капели Естергазі й, відповідно, оркестр 

Й. Гайдна за 20 років до 1783 року практично не змінився, фактура та 

оркестрування зазнали суттєвих змін. Духові інструменти здебільшого 

підсилюють або партії струнної смичкової групи, або партію соліста, але 

інколи отримують самостійне проведення тематичного матеріалу. Однак таке 

підсилення вже не є простим дублюванням, а способом утворення нового 

музичного образу. Як приклад можна навести оркестрове crescendo (тт. 17–18) 

та ускладнення фактури в наступних тактах 19–20. Наочним є потактовий 

контраст forte — piano, а оркестрова фактура взагалі складається зі семи 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Concerto_No._2_(Haydn)
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більш-менш самостійних елементів: пара гобоїв, пара валторн, мелодія в партії 

першої скрипки, два різні види тремоло у другої скрипки та альта й, нарешті, 

перегукування контрабаса та віолончелі — і все це відбувається в епізоді, де 

соліст ще не грає. Таким чином, Й. Гайдн створює справжню оркестрову 

контрастну поліфонію на гомофонно-гармонічній основі, цілком не властиву 

композиторам барокової доби, що демонструє якісний зсув в оркеструванні 

концерту. 

У деяких епізодах, де соліст грає у супроводі оркестру, в партії перших 

скрипок вказана ремарка solo (т. 29): це утворює дует скрипаля і віолончеліста 

на тлі легкого супроводу других скрипок і альтів. Такий виклад сприймається 

не як ремінісценція concertino з concerto grosso, а як дієвий художній прийом 

з метою посилити контраст з першим tutti і активніше залучити оркестр до 

взаємодії з солістом. У першій частині Allegro Moderato в партіях гобоїв та 

валторн з’являється ремарка dolce (тт.34–35), яка вимагає грати не тільки тихо 

(piano), а й відповідно контролювати тембр та манеру гри. У т. 49 віолончеліст 

грає тему разом зі скрипкою solo, в обох партіях є ремарка «грати на струні G». 

Й. Гайдн також зіставляє на відстані гру двох солістів (від т. 29) із грою 

віолончелі на тлі групи скрипок (від т. 153), що сприяє динамізації музичного 

матеріалу. Це, безумовно, яскраві темброві ефекти. Схожих прийомів у 

концерті чимало. Так, у т. 175 віолончель має взяти соль третьої октави 

Flautino, тобто флажолетом. Друга частина Adagio без валторн, цікава 

постійним чергуванням solo — tutti у всіх партіях струнної смичкової групи. 

Третя частина Rondo Allegro D-dur повертається до повного складу оркестру 

першої частини (з валторнами). Звертає на себе увагу гра подвійними нотами 

у партії сольної віолончелі та перегукування верхньої та нижньої 

віолончельної струни (тт.66–67), а також епізоди самостійної гри гобоїв та 

валторн. Оркестрування цього Концерту свідчить про перегляд композитором 

його значущості як засобу музичної виразності і посилення тембрової барви в 

жанрі концерту, тобто відбуваються якісні зміни у трактуванні концертного 

оркестру, який не зазнає змін ані стосовно кількості, ані складу. 
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Як було зазначено, Й. Гайдн писав концерти для виконавців на духових 

інструментах капели Естергазі, але з них збереглися та є визнані автентичними 

тільки Концерт для натуральної валторни з оркестром та Концерт для труби за 

оркестром. Валторновий концерт написаний на початку служби Й. Гайдна в 

капелі Естергазі, ймовірно, за вимовою князя чи за побажанням одного з 

музикантів-капелістів. Концерт для труби належить до останніх творів 

композитора, написаний з особливого приводу. Обидва мідні інструменти 

відрізняються від сьогоднішніх, тож проблема їх автентичності та техніки 

виконання постає гостріше, ніж у випадку струнно-смичкових та клавішних. 

Більшість дослідників вважають, що Концерт для валторни ре мажор 

Hob. VIId:3 було написано для валторніста капели Естергазі Таддеуса 

Штайнмюллера. Струнна смичкова група оркестру складається з партій 

першої та другої скрипок, а також баса без цифрування (партію баса мали 

виконувати віолончель віолоне / контрабас, клавесин, а також, вірогідно, 

фагот). Духова група обмежується парою гобоїв, які здебільшого дублюють 

струнні або утворюють педаль, у повільній частині вони просто мовчать. Дуже 

часто застосовуються ефекти forte — piano, особливо у третій частині. 

В оркестровій експозиції не задіяна валторна (на відміну від концертів 

для струнних та клавішних інструментів, в партіях яких вписано мелодію або 

бас оркестрової експозиції), проте у сольній експозицію партію соліста-

валторніста, як правило, дублюють перші скрипки. Стиль гри валторни 

здебільшого суто натуральний, втім інколи застосовується техніка гри на 

високих обертонах clarino. У повільній пасторально-сентиментальній другій 

частині Й. Гайдн використовує перегукування між верхнім та нижнім 

регістрами валторни за участю основного тону — Ре великої октави, що є 

рідкісним прийомом. Партія соліста досить віртуозна, особливо у третій 

частині. Назагал, це — один з найефектніших творів молодого Й. Гайдна. 

Концерт для труби мі-бемоль мажор Hob. VIIe: 1 (1796) — це заключний 

твір Й. Гайдна у цьому жанрі. Він написав його для свого віденського друга 
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А. Вайдінґера, який служив в імператорській капелі та мав титул 

«імператорсько-королівського придворного й театрального трубача». 

Партія труби являє собою певну компіляцію трьох стилів: наспівного за 

участю хроматизмів, натурального фанфарно-педального та віртуозного 

clarino. Трапляються перегукування регістрів, відомі за Концертом для 

валторни. Хроматичні пасажі, як для кінця XVІІІ ст., сміливі — друга повільна 

частина з модуляцією в до-бемоль мажор навіть на початку ХХІ ст. 

сприймається як трохи експериментальна. Слід наголосити загалом на 

значнішій хроматизації музичного матеріалу, порівняно з концертами 1760-

1770-х років — у цьому опосередковано проявляється вплив мелодики 

В. А. Моцарта. 

Незвичним є ефект вступу солюючої труби з однією нотою і наступною 

паузою на кілька тактів (І ч., т. 8) — немовби знак вступу всіх духових 

інструментів та литавр (у тт 1–7 мідні інструменти та литаври не звучали). 

Оркестр концерту «післялондонський», тобто складається з трьох груп:  

— струнної смичкової групи (перша скрипка, друга, скрипка, альта та 

записані разом бас і віолончель); 

— дерев’яної духової групи (три пари: флейт, гобоїв та фаготів — 

кларнетів нема), у другій ліричній частині склад редуковано: залишаються 

лише одна флейта, пара гобоїв та один фагот; 

— мідної духової групи (пара валторн та пара труб з литаврами) — 

художньо переконливе сполучення валторни з трубами і литаврами в одну 

оркестрову групу слід вважати важливим кроком в оформленні повного 

концертного оркестру, який продовжує і розвиває вказані раніше 

експерименти в Оргàнному концерті Ф. Бріксі ще у 1760-х та Потрійному 

концерті К. Каннабіха у 1770-х роках. 

Усі групи і партії виявляють значний рівень свободи у солюванні й в 

акомпанементі (динамічне або колористичне дублювання мелодії, 

педалювання та фігурування гармонії). Партія труби часто дублюється, 

здебільшого першими скрипками, інколи перші та другі скрипки чергуються. 
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Слід звернути увагу на виписаний Й. Гайдном сильний контраст fortissimo та 

pianissimo між т. 256 і т. 266 третьої частини, а також на коротке канонічне 

фугато (ІІІ ч., т. 73). Музичні форми усіх трьох частин концерту класицистичні: 

перша частина — сонатна форма, друга — тричастинна, третя — рондо-соната, 

але трактовані вони досить вільно, зокрема через велику роль інструментів 

оркестру в сольних епізодах136. 

У 1796 році, коли був створений Концерт для труби, Й. Гайдн написав 

«народний» австрійський гимн «Gott erhalte Franz den Kaiser» («Боже, бережи 

Франца-цісаря»), який він вважав своєрідною молитвою. Мелодія цього гімну 

заснована на хорватській народній пісні. Фактично, тема другої частини 

Концерту для труби варіює цю мелодію. Її діатонічний характер 

хроматизується у середині другої частини, але в репризі тема повертається до 

діатоніки.  

Порівняно з валторновим, Концерт для труби репрезентує цілком іншу 

епоху: модернізовані інструменти, розширений оркестр з трьох груп, нова 

музична комунікація та соціологія (хоча концерт написано для цілком певної 

людини, але без прив’язування до певної ситуації та місця виконання, 

інструментальної посади тощо), новий, значно величніший стиль, яскравість 

перегукувань в середині оркестру (І ч. між струнними та духовими 

інструментами у тт. 3–6; між солюючою трубою та скрипками, 

продубльованими флейтами і гобоями у тт. 12–16 тощо). Водночас 

індивідуальні стильові риси композитора, характер та методи розвитку 

тематичного матеріалу й побудови форми збереглися (включно з униканням 

кларнетів у складі оркестру). 

Варто особливо відзначити, що винахідник клапанної труби та 

виконавець концерту, а, ймовірно, й сам композитор не могли не розуміти 

надзвичайного ефекту появи хроматичної труби — інструмента, тембр якого 

 
136 Див. порівняльний аналіз валторнового та трубного концертів Й. Гайдна у дисертації Д. Адамсона 

[147]: Найбільш цінними у контексті розгляду Концерту для труби з оркестром Й. Гайдна є спостереженнями 

Д. Адамсона щодо взаємозв’язку вільнішої фактури та оркестрування із загальною симфонізацією музичної 

форми [147, c. 75]. 
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раніше завжди асоціювався з діатонікою. Тож слід визнати цей твір свого роду 

авангардним експериментом за доби Класицизму. 

Підсумовуючи розгляд концертів Й. Гайдна ще раз слід наголосити на їх 

значній ролі у становленні моделі класицистичного оркестру завдяки 

затвердженню нових ідіом, починаючи з перших клавірних концертів 

середини 1750-х років. У цьому аспекті концерти Й. Гайдном можна порівняти 

з концертами представників мангаймської школи, хоча вони здебільшого 

поступаються гайднівскій внутрішній цілісності. 

Проведений аналіз дає підстави поділити твори концертного типу у 

Й. Гайдна на три групи:  

— концертно-симфонічні: вони поєднують риси концерту і симфонії і 

являють собою зразки особливого гібридного жанру (symphonie concertante і 

деякі симфонії); 

— перехідні від ансамблевого дивертисменту до концерту композиції 

для сольних інструментів у супроводі камерного оркестру, які мають назви 

«дивертисмент» або «концертино» (до певної міри таке визначення можливе й 

щодо кількох ранніх клавірних «концертів»); 

— концерти для сольних інструментів у супроводі струнного чи 

струнно-духового оркестру. 

Результатом є те, що не тільки спеціальний наголос на утворенні 

гібридного концертно-симфонічного жанру у першій групі творів завдяки 

привнесенню у симфонію (жанрове визначення) рис concerto grosso, а й той 

факт, що саме у таких симфоніях Й. Гайдн виявляв особливе натхнення та 

майстерність, яке можна виявити лише в кількох з його сольних концертах. 

Гібридність концертно-симфонічних творів (Шоста, Сьома, Восьма, 

Тридцять перша і Сто п’ята симфонії) полягає в тому, що в їх оркеструванні 

вочевидь проявляються і риси барокового concerto grosso (усі інструменти 

поділено на групу солістів і «підсилювачів-ріп’єністів», тобто оркестрантів), і 

класицистичного (склад оркестру, відмова від basso continuo, техніки 

оркестрування). У творах, написаних протягом 1750–1760-х років, Й. Гайдн 
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здійснює остаточний перехід від дублювання сольних партій основною 

струнною смичковою групою (це було типово для барокового концерту) до 

контрастного у динамічному, тембровому та фактурному відношеннях викладу 

всіх партій (типово для класицистичного концерту), до педалювання та 

фігурування гармонії, зокрема вивищенню самостійності й самодостатності 

партій духових інструментів. Музична форма цих творів наближена або 

відповідає класицистичним моделям сонатної, тричастинної чи рондової форм, 

фактура, побудована на функціональній гармонічній системі, має гомофонно-

гармонічний характер, композитор уникає імітаційної поліфонії. Враховуючи 

неодноразове використання Й. Гайдном такої гібридної моделі у творах 

1760-х років, його справедливо можна назвати одним з фундаторів sinfonia 

concertante. 

Розглядаючи еволюцію стилю Й. Гайдна щодо концертних жанрів, слід 

підкреслити: 

— поступове усунення барокових рис concerto grosso на користь 

сольного класицистичного концерту та sinfonia concertante; 

— формування та розширення складу оркестру, спочатку з двох груп 

(струнної смичкової, в якій розчиняється барокова група basso continuo, та 

дерев’яної духової), а потім з трьох груп (струнної смичкової, дерев’яної 

духової та мідної духової), які починають виконувати функції і солювання, і 

супроводу, тобто всі інструменти і всі групи стають поліфункціональними; 

— два одночасні процеси: з одного боку — симфонізація концерту, 

вільна переміна функцій окремих інструментів та груп оркестру зі супровідної 

на сольну (кульмінація цього процесу досягнута у Концерті для труби), а з 

другого — поступове усамостійнення соліста завдяки його відокремленню від 

оркестру (кульмінація в Одинадцятому фортепіанному концерті).  

З деякою обережністю можна пов’язати процес симфонізації концерту й 

індивідуалізації соліста з творчістю Й. Гайдна (у концертах В. А. Моцарта 

зазначені риси проявились яскравіше). Звісно, обидва ці процеси не 

суперечили одне одному. Певною мірою вони діяли одночасно у напрямку 
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становлення «чистої» концертної музики на шляху переходу від 

«функціональних» ужиткових (прикладних) та оказіональних жанрів.. 

Концерти Й. Гайдна утворили належне підґрунтя для якісної трансформації 

концерту в останній чверті XVIII століття, демонстрацією якої стали не лише 

концерти В. А. Моцарта, а і Другий віолончельний концерт і Концерт для 

труби Й. Гайдна. 

4.7 Вольфганґ Амадей Моцарт і становлення класицистичного 

концерту 

Не заперечуючи правдоподібність поширених визначень на кшталт 

Й. Гайдн — «батько» класицистичної симфонії, квартету та ораторії; 

В. А. Моцарт — «батько» класицистичної опери, сонати та інструментального 

концерту, треба відзначити, що ні Й. Гайдн, ні В. А. Моцарт не могли б стати 

фундаторами класицистичних різновидів перелічених жанрів, якщо вони були 

єдиними композиторами, хто створював працював у них та сприяв їхньому 

розвиткові. Це пояснює особливий акцент у дослідженні на концертах 

маловідомих у нас композиторів — розгляд цих творів уможливлює створення 

реальної картини і дає змогу відслідкувати появу геніїв, які підсумовують, 

узагальнюють і трансформують здобутки десятків композиторів, які творили 

до нього або водночас з ними. Йдеться про Й. Гайдна та В. А. Моцарта, якими 

передусім і асоціюється доба музичного класицизму137. 

Друга половина XVIII ст. була переломною у багатьох сферах, зокрема 

у жанрі інструментального концерту та інституції оркестру. Саме у цей час 

«концертування» могло відбуватися у найрізноманітніших місцях: невеличких 

покоях, великих палацових, театральних і навіть спеціально збудованих 

концертних залах, у церквах, на міських вулицях і майданах, а також у парках 

 
137 Щодо величної постаті Л. Бетховена існують різні погляди: хоча багато дослідників не ставлять 

під сумнів належність цього композитора до епохи класицизму [56; 436], чимало музикознавців схильні 

вважати, що проблема «Бетховен і романтизм» ще далека від свого вирішення [62]. Тож слід вказати на праці, 

у яких розглянуто загальну атмосферу у Відні періоду 1810–1820-х років із утворенням алюзій до творчості 

Л. Бетховена [63]; спільні та відмінні риси Л. Бетховена і композиторів-романтиків в композиційній сфері 

[78]; роль Л. Бетховена у становленні романтичного музичного мистецтва у Франції [304]; вплив Бетховена 

на наступні покоління композиторів [382], зокрема щодо структури оркестру [172] та ін.  
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і садах на пленері. Однак основною тенденцією став поділ концертів на 

приватні та публічні [188, c. 112–113]. Головним жанром приватних 

концертувань був жанр квартету, публічних — жанри концерту та симфонії. 

Пізніше, протягом ХІХ ст. перша сфера теж стала публічною, сформувавши 

камерну музику в новому розумінні, а друга уможливила розвиток концертно-

симфонічної музики. У такий спосіб остання чверть XVIII ст. формує засади 

музичного мистецтва наступних століть не лише на рівні форми і жанрів, а й у 

виконавський сфері та становленні концертно-просвітницьких традицій. 

З жанром концерту у другій половині XVIII ст. пов’язані дві тенденції, 

вже згадані у контексті розгляду концертів Й. Гайдна. Їх значимість така 

значна, що слід ще раз акцентувати увагу на індивідуалізації сольної партії та 

усамостійненні соліста; симфонізації концерту та унезалежненні оркестру як 

партнера соліста й розлогіше підкреслити їх важливість. Хоча два начала на 

перший погляд протилежні, насправді вони не лише співіснували, а й 

виступали каталізаторами один одного, сприяючи переходу жанру концерту 

від сфери ужиткової (прикладної, розважальної, дивертисментної) та 

оказіональної (створеної з певного приводу з розрахунком на певні конкретні 

обставини) до музики, яка претендувала на незалежну культурну цінність і 

цілком самостійне існування. 

Першу тенденцію репрезентували віртуози-гастролери та композитори, 

які самі були віртуозами або співпрацювали з віртуозами (про це детальніше 

йшлось у попередньому підрозділі, присвяченому Й. Гайдну), другу — 

композитори, які дедалі більше мислили себе і поводилися як незалежні творці. 

Саме В. А. Моцарт виявився тим музикантом, який поєднав у собі видатного 

піаніста-віртуоза, вправного скрипаля та геніального композитора. 

Як і у ситуації з Й. Гайдном, точний репертуар концертів В. А. Моцарта 

досить складно визначити через те, що обом композиторам ще за життя почали 

приписувати твори, написані іншими музикантами. Втім, зі спадщиною 

В. А. Моцарта ця проблема вирішується легше з огляду на велику увагу до 

його творчості та значну кількість літератури, їй присвяченої. На сьогодні 
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визнаються автентичними 5 концертів для скрипки з оркестром, 2 — для 

флейти, по одному для гобоя, кларнета, фагота, 4 — для валторни, близько 

25 — для клавішного інструмента (клавесина або фортепіано) — усього до 

40 концертів, враховуючи три подвійні концерти: Concertone («великий 

концерт») для двох скрипок з оркестром, концерт для флейти та арфи, концерт 

для двох клавішних інструментів. Окремо слід згадати 4 концертні симфонії: 

для скрипки та альта, для скрипки, альта й віолончелі, для гобоя, кларнета, 

валторни та фагота, а також окремі одночастинні концертні твори або замінні 

частини концертів [328, c. 115]. Крім того, є думка, що до концертної категорії 

треба дещо додати з дивертисментної музики для оркестру, наприклад, 

частини деяких серенад, написані для скрипки соло у супроводі оркестру. [89, 

c. 36]. Ця остання пропозиція, виглядає дискусійною, бо не тільки у серенадах, 

а й у симфоніях, ба навіть у балетах можна знайти частини чи номери для 

сольного інструмента у супроводі оркестру. 

Для В. А. Моцарта концерт, насамперед, став втіленням контрасту між: 

блискучим солістом і стриманішим оркестром, інтимно-експресивним і 

масованим величним звучанням, незмінним тембром соліста і нестримної 

мінливістю барв в оркестрі. А. Хопкінс влучно назвав концепцію 

моцартівського концерту «один проти всіх» [290, c. 4], а Ч. Розен «голосом 

індивідуума проти сонорності мас» [436, с. 185]. Однак сам В. А. Моцарт 

писав про свої концерти у менш драматичному тоні. В одному з листів до 

батька він вказав, що «концерти є чимось середнім між надто складним та 

надто легким, вони блискучі, милі для вуха, а втім, не впадають у 

легковажність. Вряди-годи задоволення можуть отримати тільки знавці, але і 

незнавці, самі не розуміючи чому, теж втішатимуться з них» [73, c. 356]. 

Можливо, виходячи з цього, Г. Аберт поділив весь доробок 

В. А. Моцарта на три категорії: до першої категорії належить, користуючись 

сучасною термінологією, музика ужиткова та оказіональна; до третьої — 

музика, що виходить з переживань та прагнень самого композитора»; а друга, 

проміжна, категорія — це музика, яка має ознаки оказійності, але за своєю 
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суттю передає внутрішні переживання автора. Саме до такої категорії Г. Аберт 

відніс концертну творчість В. А. Моцарта [1, c. 194]. 

Думка Г. Аберта справедлива тому, що В. А. Моцарт і справді писав усі 

свої концертні твори або для самого себе, або для конкретних замовників, 

часто для своїх друзів-музикантів, або відповідаючи на прохання, або 

створюючи твір як подарунок. Цим пояснюється той факт, що він не написав 

жодного твору для скрипки соло з оркестром після 1781 року та майже 

припинив писати фортепіанні концерти після 1788 року, коли віденці певною 

мірою втратили цікавість до Моцартових «академій» й він припинив давати 

концерти за підпискою. Так званий «Коронаційний концерт», зіграний 

В. А. Моцартом на святкуванні коронації імператора Священної Римської 

імперії німецької нації 1790 року, насправді був написаний ще 1788 року, а 

його прем’єра відбулась у Відні у 1789 році. З іншого боку, Моцартові 

концерти, хай навіть фактично оказіональні, як правило, виходять далеко за 

межі одноразової музики, написаної на «певний випадок», а більшість з них 

стала невмирущими зразками «чистої» музики. 

Жоден біограф та дослідник музики В. А. Моцарта не оминув розгляду 

його концертів, присвячуючи їм один чи кілька розділів свої праці. А втім, досі 

немає монографії, присвяченої концертній творчості В. А. Моцарта загалом. Є 

безліч праць з приводу окремих концертів та пов’язаних з ними проблем і 

лише окремі монографії про фортепіанні (яким присвячено основну увагу) 

[260; 296; 299; 310; 541 та ін.], скрипкові [89] чи духові концерти [321]. Тож 

історія бібліографії концертів В. А. Моцарта фактично збігається із загальною 

бібліографією композитора. 

Г. Аберт писав, що життя та творчість В. А. Моцарта, як і інших великих 

творців, має перетлумачуватися кожні 50 років [1, c. 22]. Потрібно звернутись 

до сучасного періоду. Насамперед, кидається у вічі поява численних 

колективних збірок наукових розвідок, Моцартівських енциклопедій, 

довідників та багатотомових студій (збірок), що демонструють поступовий 

перехід музикознавства, як і решти гуманітарних наук, до колективного та 
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проєктного опрацювання тієї чи тієї проблематики. Втім, можна виділити 

деяких музикознавців, які особливо плідно працюють у сфері моцартіани. Це, 

зокрема, С. Кіф [308; 310; 311; 314; 315; 316]. Особливе місце у 

моцартознавстві посідає й дослідник оркестрової музики Н. Заслав, автор 

монографій, статей і організатор конференцій, присвячених симфоніям і 

концертам В. А. Моцарта [538; 539; 540; 541; 542]. Н. Заслав закликає 

розглядати творчість Моцарта комплексно та контекстуально, долучаючи всі 

можливі доступні джерела, зокрема збережені комплекти оркестрових партій, 

іконографію, а також доробок композиторів — сучасників В. А. Моцарта, 

особливо твори, які виконував, редагував та використовував у власній 

творчості сам композитор. Комплексний та контекстуальний аналіз Н. Заслав 

зреалізував у своїй першій монографії [538], у якій підкреслив значення 

процесу поступової трансформації симфонічного жанру від розважальної 

сфери до незалежної композиторської творчості. Н. Заслав цілком слушно 

змалював загальну концертну ситуацію в останній чверті XVIII ст., 

зазначивши, що «упродовж часу Моцартового життя його симфонії не були 

класичними творами, які треба смакувати, повторювати та передавати 

нащадкам, а ужитковою музикою, яка має бути з насолодою спожита й 

замінена новішими творами» [538, с. 511]. Більш слушним є висловлювання 

Н. Заслава стосовно творів суто концертного жанру. Однак, якщо навіть 

батько й син Моцарти не могли, а може й не збиралися протестувати проти 

традицій світу, в якому вони жили, на практиці В. А. Моцарт зробив 

величезний внесок в художнє усамостійнення концертно-симфонічних жанрів. 

Однак цілком інакшу, «некомплексну» позицію взяв Н. Заслав щодо 

суто концертної творчості В. А. Моцарта, яку він поділив на клавірні 

(фортепіанні) та інші концерти. Його фортепіанні концерти він порівнював з 

доробком В. Шекспіра [542, c. 7], а концертам для інших інструментів взагалі 

не приділив уваги. Якщо навіть визнати принципову відмінність клавірних 

(фортепіанних) концертів як призначених у більшості випадків для виконання 

самим композитором (можливо, В. А. Моцарт вряди-годи виконував свої 
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скрипкові концерти, хоча взагалі він не полюбляв грати на скрипці) та 

пов’язані з цим художні особливості, можливо навіть більшу мистецьку 

вартість фортепіанних концертів, все ж таки годі заперечувати, що концерти 

для різних інструментів були різними реалізаціями єдиної новаційної 

жанрової моделі. 

Так чи інакше, різне ставлення з боку музикознавців, а також концертної 

публіки та читацької аудиторії до концертів для фортепіано, з одного боку, та 

до концертів для інших інструментів, з іншого, відбилося і на науковій 

літературі, спеціально присвяченій концертному жанру в творчості 

В. А. Моцарта. Вже 1796 року, через п’ять років після смерті композитора, 

з’явився «Порадник до точного виконання Моцартівських клавірних 

концертів», адресований виконавцям з порадами щодо аплікатури і темпів 

[378]. 

Монографії А. Хатчінгса [296] та К. М. Ґердлстоуна [260] мають 

здебільшого описовий та дещо суб’єктивний характер. До них долучається 

невеличка праця Ф. Радкліфа [416]. Спробою узагальнення практично всіх 

наукових досягнень музикознавства на початок третього тисячоліття є 

монографія Дж. Ірвінґа [299]. Праця Дж. Ірвінґа відповідає високому 

сучасному науковому рівню, а втім, метою її є не тільки наукове дослідження 

концертів В. А. Моцарта, а й поширення сучасних знань про них серед 

ширшого загалу, тож вона узагальнює відоме, а не пропонує нове. 

Цілком інакшою виглядає ситуація з концертами для інших інструментів. 

Як це не парадоксально, але спеціально про скрипкові концерти В. А. Моцарта 

як єдиний цілісний обсяг творчості, здається, найбільше писали в СРСР та в 

сучасній РФ. У 1961 році брошуру випустив відомий дослідник скрипкової 

музики І. Ямпольський [146], 1973 року була захищена дисертація львівського 

дослідника Д. Колбіна [59], а 2010 року — О. Подколзіної [88], розширена 

версія якої потім вийшла у вигляді монографії [89]. Щодо праць, присвячених 

концертам В. А. Моцарта для духових інструментів, то вони періодично 

з’являються різними мовами, проте, як правило, їх пишуть музиканти-
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виконавці, які не порушують серйозних музично-аналітичних та музично-

історичних проблем. 

Також варто зазначити, що за останні десятиліття ХХ ст. та перші 

десятиліття ХХІ ст. з’явилося досить багато наукових праць, присвячених 

аналізу окремих концертів В. А. Моцарта, а також окремим текстологічним та 

теоретичним проблемам, пов’язаним з ними. Особливо треба відзначити праці 

щодо так званого «історично інформованого» або автентичного виконавства: 

одним з перших авторитетних дослідників у цій сфері був відомий піаніст та 

дослідник П. Бадура-Скода [10]. 

Слід наголосити на чотирьох сферах, зміни в яких віддзеркалили 

парадигмальний зсув в історії концерту. 

1. Першою сферою стали звершення В. А. Моцарта стосовно 

музичної форми: утвердження тричастинного циклу та для кожної з частин 

якої характерна певна музична форма. Перша частина пишеться у сонатній 

формі з подвійною експозицією та чергуванням solo та tutti, що можна 

трактувати як залишковий вплив риторнельної форми concerto grosso. У 

сольній (другій) експозиції можуть з’являтися нові теми, тож оркестрову 

експозицію можна трактувати як перший риторнель або прелюдію.  

Друга, повільна, частина пишеться в тричастинній або двочастинній 

формі, яка часто зазнає впливів риторнельної форми арії da capo та варіаційної 

форми, а мірою образного й тематичного ускладнення виявляє тенденцію 

наближення до сонатної форми. К. М. Ґердлстоун поділив повільні частини 

фортепіанних концертів В. А. Моцарта на п’ять основних груп: galant 

(ґалантні, рококо), romance (романсові, пісенні, кантабільні), dream (сновидні), 

meditative (медитативні) та minor (мінорні), які дослідник також називає 

dramatic та tragic (драматичні, трагічні) [260, c. 36]. 

Нарешті, третя частина — фінал — тільки в початкових концертах 

пишеться у сонатній формі, в усіх пізніших концертах це — рондо або рондо-

соната. К. М. Ґердлстоун вважає, що зразком форми рондо для В. А. Моцарта 
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були танцювальні рондо у французьких операх XVIII ст., які являли собою 

чергування двох танців чи танцювальних тем [260, 45–46]. 

2. Друга з найсуттєвіших змін, започаткованих В. А. Моцартом у 

концертах, — це відхід (наскільки то було можливо в його історичних умовах) 

від дивертисментного характеру жанру концерту. Один з ідейних 

натхненників сучасного американського музикознавства Л. Ратнер поділив 

класицистичні концерти на три категорії: розважальні (entertainment), 

бравурні (bravura) драматичні (dramatic), вважаючи, що історична роль 

В. А. Моцарта полягає саме у розвитку третьої категорії [427, c. 294], з чим 

цілком можна погодитись. 

3. Третя трансформація стосується відношень між солістом і 

оркестром: обидві сторони набувають еквівалентного значення на рівні не 

експерименту, а концепції. Оркестр викладає тематичний матеріал, виконує 

формотворчу функцію і привносить відтінки різних тембрів у звучання 

концерту. У такий спосіб встановлюється новий, порівняно з концертами 

епохи Бароко баланс між змагальністю і співробітництвом, що означає 

перегляд концептуальних засад жанру. 

Сучасник В. А. Моцарта Г. К. Кох вважав, що соліст-інструменталіст у 

концерті подібний до героя давньогрецької трагедії, який звертався не до 

аудиторії, а до розташованому на сцені хору, вступаючи з ним у діалог [324, 

с. 209]. Діалоги у фортепіанних концертах В. А. Моцарта Г. К. Кох вичерпно 

визначав, як «пристрастні» [324, колонка 854]. С. Кіф їх називає «інтимно-

величними», підкресливши, що йдеться перше начало втілює соліст, а 

велич — оркестрове tutti [314, c. 72]. Дж. Ірвінґ вважає, що зазначене 

порівняння соліста з героєм в античному світі цілком можна екстраполювати 

і на концерти В. А. Моцарта [299, c. 3]. Слушним буде вказати на значення 

діалогічності для стилю цього композитора загалом, адже, ймовірно, саме тут 

варто шукати коріння експресивно-драматичних зіставлень у концертах (і не 

тільки). Нові взаємини між двома сторонами підкреслює і факт вступу соліста 

завжди після оркестрової експозиція. Ідеться про унікальний для 
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В. А. Моцарта, але використаний надалі у двох концертах Л. Бетховеном, а 

пізніше і Й. Брамсом (з його тяжінням до синергії класицистичного і 

романтичного начал) вишуканий варіант підходу до соліста, який слід 

визначити, як «фортепіано, що дражнить» (Концерт К 271). Такий ефект 

виникає тому, що соліст прозвучав лише протягом кількох початкових тактів 

разом з оркестром, а надалі він замовк до кінця оркестрової експозиції. Його 

перша презентація публіці була настільки короткотривала, що може бути 

інтерпретована лише, як інтригуюча демонстрація того, що буде далі. Цей 

факт опосередковано підтверджує і відсутність модуляції в оркестровій 

експозиції — піддражнювати слухачів нестабільністю і відхиленнями у далекі 

тональності належить солістові.  

Раніше було наголошено на надзвичайній важливості в історичній 

перспективі послідовного вступу оркестру і соліста, яке запропонував 

Й. Стаміц на початку 1750-х років. Однак у багатьох концертах, написаних 

навіть у 1760–1770-х роках композитори, (насамперед в Італії) все ще 

практикували перманентну спільну гру соліста і оркестру (П. Нардіні, 

Л. Боккеріні). Значущість В. А. Моцарта полягає у тому, що у всіх його 

концертах, написаних після 1775 року, перший вступ соліста стає подією і 

відкриває можливість втілення змагального начала на новому рівні. Це торує 

шлях дедалі приголомшуючим варіантам вступу соліста у найдраматичніший 

момент розвитку оркестрової експозиції, на кульмінації, як у Скрипковому 

концерті Й. Брамса. 

Ще одна зміна пов’язана з тим, що «віртуозність» і «симфонічність» 

вперше в історії інструментального концерту майстерно переплетені, 

доповнюють одна одну і складають єдине ціле: блиск партії і здатність соліста 

інтимно-довірливо експонувати музичний матеріал (наприклад, у другій 

частині Двадцять третього концерту) поєднується з політембровим носієм 

символом непереборної величної сили — оркестром (фінал Двадцять 

четвертого концерту). Такі концептуальні зміни потребували вивищення 

духових інструментів на цілком новий, навіть порівняно з композиторами-



389 

 

мангаймцями, рівень (наприклад, граціозний гобой, який ніби парить над 

витриманими звуками у струнних інструментів та м’якими арпеджіо у 

фортепіано у концерті K 595 (І ч. 235–42) чи вступ духових інструментів після 

тривалого мовчання у другій частині кларнетного концерту К 622 (ІІ ч., тт. 97–

98). На трансформацію концертного оркестру у В. А. Моцарта завдяки новій 

ролі духових інструментів вказують як дослідники класицистичного стилю 

Ч. Розен [436, с. 225] та Л. Ратнер [427, c. 297], так і моцартівського оркестру 

І. Ейслі [235, c. 9], однак увага, приділена цим інноваціям, вочевидь 

недостатня. Неможливість охопити у дисертації весь доробок у жанрі 

концерту В. А. Моцарта, зумовлює розгляд лише кількох творів цього жанру, 

на прикладі яких висвітлено їх типові риси. 

З-поміж концертів фортепіанних концертів увагу привернули концерти 

Двадцять третій ля мажор K488 та Двадцять четвертий до мінор K491. Ці 

концерти написано навесні 1786 року за два місяці до прем’єри «Весілля 

Фігаро» для абонементних концертах, в яких їх грав сам композитор. Ці 

найпопулярніші концерти завдячують своєю славою підкресленому 

драматизму. Вони дуже показові щодо змін у жанру концерту. Треба зазначити, 

що цифрові позначення концертів суто умовні: сам композитор їх не 

нумерував. 

У складі оркестру Двадцять третього концерту флейта, два кларнети, два 

фаготи, дві валторни і струнні інструменти138. Камерний та ліричний характер 

твору особливо підкреслюється відсутністю труб і литавр. Назагал, партія 

соліста має ґалантно-сентиментальний та блискуче-бравурний характер. 

Особливе місце у творі посідає повільна частина Adagio у фа-діез мінорі — 

сумна сициліана, яка є прикладом мелодичного дару В. А Моцарта. Й. Гайдн, 

мабуть, був стриманіший у викладі такої сили експресії у своїх мелодіях. 

Струнна смичкова група — основа класицистичного оркестру — має 

постійні чотири партії: це — перша і другі скрипки, альти, а також віолончелі 

 
138 В. А. Моцарт позначає партію соліста Двадцять третього концерту як Cembalo: взагалі то була 

звична для нього манера позначання будь-якого клавішного інструмента італійською мовою, що відповідало 

позначенню Klavier, Clavir, Clavier німецькою мовою  [364, c. 209]. 
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і контрабаси, що грають в октаву. Композитор часом залишає лише віолончель, 

відмовляючись від барокової традиції щодо «сильного баса». Зустрічається й 

ще більш прозорий бас: у тт. 31–32 І ч. роль bassetto виконує партія альта, 

мелодична лінія якої у т. 33 передається віолончелям, а інші баси долучаються 

в т. 35, утворивши, у такий спосіб, своєрідне «crescendo» басової партії. 

Попри незвичність такої ролі альтів найзначніших трансформацій 

зазнала група духових інструментів: у жодного іншого композитора до цього 

часу вони не мали такої функціональної різноманітності, а барва кожного 

окремого тембру і групи загалом ще ніколи не отримувала такої значущості як 

неймовірно яскравий засіб музичної виразності. 

Показові зміни стосуються фаготів, які мають свої власні партії. 

Результатом стає темброво-несподіваний барва октавного дублювання фаготів 

і перших скрипок (І ч., тт. 38–40), яке готує введення флейт (з т. 41). Внаслідок 

цього побічна партія щоразу при вступі нового духового інструмента отримує 

цілком інше наповнення (у фортепіанній експозиції буде спорадично 

додаватись четвертий варіант тембрового поєднання у фоно-орнаментальному 

дублюванні між партіями соліста і решти музикантів (тт. 108–113); 

гамоподібні спадні каскади лише фаготів і флейт (усі інші оркестранти і соліст 

паузують, ІІ ч., т. 47), що утворює акцент на тембрах цих двох внутрішніх 

оркестрових солістів; мелодія у першого фагота, як перегукування з першими 

скрипками (ІІ ч., тт. 69–72), внаслідок чого утворюється ще похмуріше 

звучання. Є чимало й інших прикладів «відкриття» фагота. 

Дуже помітні зміни стосуються кларнетів. Цей інструмент протягом 

1770–1780-х років ще тільки входить до складу оркестру. Здається, що 

В. А. Моцарт вирішив замінити гобої на кларнети, щойно почавши писати 

партитуру, тому що на першій сторінці автографу партитури «Clarinetti» 

записано після того, як попередня вказівка була стерта. Крім того, партії 

колишніх гобоїв, а тепер кларнетів при першому вступі у т. 9 в автографі 

партитури записано у строї До [299, c. 231]. Можна припустити, що новомодні 

кларнети мали більше пасувати до меланхолічного характеру багатьох тем 
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даного концерту. Крім того, вони давали можливість протиставити тембри 

двох кларнетів (ІІ ч. від т. 33). Припускається, що на гобоях та кларнетах 

могли грати ті самі музиканти [478, c. 212], однак, на наш погляд, це 

припущення досить суперечливе, передусім, через різну аплікатуру й техніку 

гри на гобої та кларнеті і непідтвердженість фактичними історичними даними. 

В. А. Моцарт тільки в до мінорному концерті (Двадцять четвертому) 

ввів до складу оркестру і гобої, і кларнети; в інших концертах залучено або 

одні, або другі. У Концерті ля мажор кларнет всеосяжно проявив неповторні 

відтінки свого тембру соло (І ч., т. 170), у поєднанні з флейтою і фаготом 

(головна, І ч., тт. 9–10, чи заключна партія, тт. 62–65), лише флейтою (тт. 11–

12) чи лише фаготами (т. 13). Однак особливо показові зміни в двох епізодах: 

по-перше, сольний заспів кларнета на дециму (І ч., тт. 170, 172, 174), яким у 

непарних тактах відповідає флейта. У пам’яті миттєво спливає цілком 

тотожній хід на дециму у теж у кларнета у цьому самому регістрі у першій 

частині Концерту для фортепіано з оркестром Р. Шумана. Схожість завдяки не 

лише оркестрування, а й інтонації стрибка, ритмічного малюнку та емоційного 

стану настільки значна (низхідні пасажі короткими тривалостями у соліста на 

тлі витриманої верхньої ноти у кларнета після висхідного стрибка чвертями на 

дециму), що джерело натхнення Р. Шумана стає очевидним. 

Другим епізодом, який наочно демонструє і можливості кларнета 

загалом, і цілком нову роль цього інструмента в концертному оркестрі 

В. А. Моцарта зокрема, є початок середнього розділу другої частини. Жоден 

інший інструмент не має такого контрасту між регістрами, як кларнет. 

В. А. Моцарт, спираючись на цю унікальну рису інструмента, функціонально 

розділяє двох виконавців: у партії першого (у терцією з флейтою) довгими 

тривалостями експоновано мелодію, а у партії другого викладено супровід 

тріолями шістнадцятими. Відмінність між шалюмо і кларіно настільки значна, 

що при прослуховуванні складається враження, що звучать два різні духових 

інструменти. 
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Неможливо навести усі приклади різноманітного і несподіваного 

трактування духових інструментів у концертах В. А. Моцарта. Потрібно 

вказати також на множинний канон за участю перших скрипок і всіх 

дерев’яних духових інструментів (ІІ ч., тт. 12–20), сольний триоктавний 

унісон флейти, першого кларнета та фагота (ІІІ ч. тт. 182–187), фанфарні 

звороти та педалі пари валторн, які інколи зовсім не збігаються з матеріалом, 

дорученим решті інструментів духової групи (наприклад, І ч. тт. 24–26) чи 

перегукування кларнетів та фаготів, а також флейти та перших і других 

скрипок в октавний унісон), кларнетів у супроводі валторн (ІІІ ч., тт. 70–73). 

Функції і значення духових інструментів в концертному оркестрі 

В. А. Моцарта настільки відрізняються від концертного оркестру Й. Гайдна 

(останній все ще приєднує фагот до низьких струнних в унісон, а кларнет до 

«Лондонських симфоній» в оркестр не залучає), внаслідок чого складається 

враження, що цих композиторів розділяє багато десятиліть, а не вони 

працюють майже одночасно. Варто ще додати, що на відміну від Й. Гайдна 

В. А. Моцарт не пише струнним «альбертієвої» фігурації (відомої під 

найменуванням «альбертієві баси») на відміну від партії соліста139. 

Доробок В. А. Моцарта у концертному жанрі 140 , насамперед клавірні 

(фортепіанні) концерти стали основою класицистичного концерту. Зокрема, 

йдеться про такі риси цього жанру, як: 

— тричастинна циклічна структура; 

— сонатна форма з подвійною експозицією в першій частині; 

— пісенна форма за нахилом до сонатності у другій частині; 

— рондова чи рондо-сонатна форма за нахилом до варіаційності у третій 

частині; 

— дедалі більше розмивання залишків риторнельної форми барокового 

concerto grosso; 

 
139 У цьому можна переконатись, порівнявши початкове співуче проведення першої теми першої 

частини (І ч. від т. 1) у струнних смичкових та типову «альбертієву» фігурацію в лівій руці фортепіано при 

проведенні  цієї теми у другій (сольній) експозиції (І ч. від т. 67). 
140 Див. детальний аналіз Двадцять четвертого фортепіанного Примітці 34, а П’ятого скрипкового 

концертів у Примітці 35 Додатку Г. 
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— перехід до тричастинної структури оркестру; 

— відхід від дивертисментного типу концерту на користь інших 

концертних типів — віртуозного та симфонічного, зокрема драматичного; 

— поступовий перехід від ужиткової та оказіональної музичних сфер. 

У дисертації проаналізовано різноманітні яскраві взірці різних за 

характером концертів В. А. Моцарта. П’ятий скрипковий концерт ля мажор 

KV219 є прикладом віртуозного концерту, в якому домінує соліст-скрипка. 

Двадцять третій клавірний (фортепіанний) концерт ля мажор K 488 є зразком 

камерного діалогічного концерту. Нарешті, Двадцять четвертий клавірний 

(фортепіанний) концерт до мінор K 491 репрезентує новий тип симфонічного 

концерту, принаймні у крайніх частинах якого ведучу роль перебирає на себе 

оркестр, а соліст переважно реагує на те, що відбувається в оркестрі. 

В. А. Моцарт створив нову модель інструментального концерту, в 

основі якого тричастинна будова, сонатна форма (з подвійною експозицією) у 

першій і рондо-сонатна чи рондо у третій частині, активність оркестру в 

експонуванні тематичного матеріалу мало поступається солісту, що сприяє 

вивищенню першого. Водночас триває індивідуалізація партії соліста завдяки 

максимальному врахуванню технічних і виражальних можливостей певного 

інструмента, що формує асиметричну відповідь посиленню позицій оркестру 

у концерті стає ідеальним модусом для становленню балансу між ними. У 

жанрі концерту посилюється драматичне начало і зростає ступінь 

напруженості у зіставленні соліст — оркестр. 

Інновації В. А. Моцарта справили потужний вплив на подальший 

розвиток концертного жанру. Насамперед це стосується Л. Бетховена, який 

певною мірою поєднав риси гайднівського та моцартівського, а також 

віртуозного та симфонічного концерту на новому етапі розвитку суспільства 

та мистецтва. Впливу В. А. Моцарта зазнали й композитори-романтики 

Ф. Мендельсон-Бартольді, Р. Шуман, Ф. Шопен, а також чимало композиторів 

нижчого рангу, як-от Й. Н. Гуммель, Л. Шпор та багато інших композиторів 

ХІХ і ХХ століть. 
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Висновки до четвертого розділу 

1. У другій половині XVIII ст. популярність концерту як серед публіки, 

так і серед композиторів безперервно зростала, хоча він і поступився місцем 

на вершині жанрової ієрархії симфонії. Свідченням «модності» концерту є 

твори італійських композиторів: навіть ті, для кого провідними залишались 

вокально-інструментальні жанри (Б. Галуппі, Н. Піччіні), писали концерти. 

Пояснити таку ситуацію, очевидно, має ніша, яку зайняв концерт. Симфонія і 

опера підіймали найзагальніші проблеми, тож уможливлювали відповіді на 

питання, які стосуються всіх. Інструментальний концерт давав можливість 

донести світові персоналізоване бачення й запропонувати відповідь на 

питання, що хвилюють, перш за все, композитора. Звісно, така диференціація 

була умовною. Однак факт, що гастролі виконавців-віртуозів стали за епохи 

Класицизму набагато частішими і регулярнішими, ніж за часів Бароко, є 

беззаперечним. Виконавці-композитори писали не симфонії, а концерти і до 

того ж перш за все для себе: солювання на авансцені зі щойно написаним саме 

для цього вечора (Л. Боккеріні) концертом ставало слушною нагодою 

привернути увагу публіки і потенційних меценатів. 

2. Посилюється диференціація у трактуванні жанру концерту загалом, 

ролі соліста і оркестру і, головне, виборі стильової домінанти: Бароко, 

Класицизм чи мішана модель. І за доби Бароко було кілька моделей концертів, 

а підхід італійських композиторів відрізнявся від їх трактування німецькими. 

Однак міжстильовий перехід середини XVIII ст. відбився на трактуванні 

концерту різними композиторами ще сильнішим диференціюванням. З одного 

боку — вельми швидкі і рішучі перетворення вже протягом 1750-х років у 

концертах композиторів мангаймської школи: відмова від basso continuo 

(віолончельні концерти А. Фільца), вступ соліста не з самого початку твору, а 

після викладу музичного матеріалу в оркестрі (Концерт для кларнету з 

оркестром сі бемоль мажор Я. Стаміца); посилення контрастності не лише між 

частинами, а й в середині кожної з них (дві теми у гобойному концерті ре мінор 

Л. Лебрена); зростання ролі оркестру у процесі викладу матеріалу (в 
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альтовому концерті ре мажор К. Стаміца альт solo і альти в оркестрі інколи 

складають «солюючу групу альтів»), однакове чи з мінімальними змінами 

оркестрування крайніх і середньої частин. З іншого —у 1750–1760-ті роки чи 

навіть пізніше, у 1770-ті, пишуться зовсім інші концерти. У них basso continuo 

залишається основним об’єднуючим чинником всього колективу; соліст грає 

безперервно протягом усього концерту (Клавірний концерт WV 330 

Ґ. Вагензейль); тематичний і ладовий контраст у межах частини — 

мінімальний (концерти П. Нардіні); оркестр самостійно (без соліста) не 

експонує тематичного матеріалу, крім першого tutti. 

3. Така ситуація в історії музики (і еволюції концерту), коли протягом 

кількох десятиліть співіснують різні підходи да жанру може бути визначена, 

як унікальна. Ті чи інші стильові, структурні чи інструментальні уподобання 

не стоять на заваді появі яскравих композицій. Залежно від стильових рис, 

концерти 1740–1780-х років поділено на дві групи: мішані і класицистичні. 

Мішані, своєю чергою, поділено на дві підгрупи: 

І. А. Барокова модель (риторнельна форма, basso continuo, незмінно 

спільна гра соліста і оркестру) із рисами класицистичного концерту 

(оновленню інтонаційних зворотів, або посиленню контрасту в межах одного 

музичного матеріалу, як у Флейтовому концерті Н. Піччіні). До цієї підгрупи 

належать, наприклад, більшість концертів В. Ф. Баха, Л. Боккеріні, Б. Галуппі, 

А. Моріджі, П. Нардіні, Ґ. Ройтера та ін. 

Б. Класицистична модель з рисами барокового концерту (basso continuo 

у складі оркестру і тяжіння до риторнельної форми): концерти Й. і К. Стаміца, 

Л. Лебрена, І. Ґольцбауера, А. Фільца, К. фон Діттердорфа. 

ІІ. Цілком класицистичні концерти Й. Гайдна, який вже в середині 

1750-х років вочевидь схиляється до нового стилю, В. А. Моцарта, який 

протягом 1770–1780-х років сформував засади «класицистичного концерту», а 

також Я. Ванхаля, Дж. Віотті, Л. Кожелуха та інших композиторів кінця 

XVIII ст. 
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4. Спусковим гачком взаємопов’язаних змін у жанрі концерту другої 

половини XVIII ст. стає тенденція до зміни ролі оркестру в концерті загалом, 

порівняно з епохою Бароко. Усвідомлення виразних можливостей оркестру в 

концерті в умовах встановлення гомофонії, як фактурної домінанти, сприяє 

інтенсифікації взаємодії між солістом і оркестром (фоно-орнаментальні 

дублювання соліста оркестром у концертах op. 7 Й. К. Баха чи литаврові 

акценти у Л. Лебрена, відлуння яких, очевидно, можна почути у фіналі П’ятого 

фортепіанного концерту Л. Бетховена). Посилюється залежність між вибором 

соліста і складом оркестру, що проявляється в концертах композиторів-

мангаймців. Вибір соліста і задум композитора (а не наявність певних 

інструментів, як часто було в бароковому концерті) зумовлюють варіювання 

складу оркестру: тембр соліста має бути відтінено, а не поглинуто оркестром. 

Саме тому склад оркестру у флейтових, гобойних і кларнетних концертах 

неоднаковий, крім незмінних струнних інструментів і валторн. 

5. Слід окремо виділити дві радикальні зміни у жанрі концерту другої 

половини XVIII ст. Перша стосується не лише концерту, а й багатьох інших 

інструментальних жанрів: формування сонатної форми, в основі якої дві 

контрастні (чи принаймні, різні, теми). Хоча процес її становлення тривав 

кілька десятиліть, вибір сонатної форми для експонування музичного 

матеріалу на межі 1760–1770-х років став ідеальною можливістю для 

тогочасних композиторів втілити сильніший, порівняно з епохою Бароко, 

контраст, іманентно притаманний і сонатній формі, і жанру концерту. 

Політембровий мішаний струнно-духовий (а з 1780-х років часто і струнно-

духово-ударний) оркестр став ампліфікатором підкреслення полярності двох 

сторін. У такий спосіб, нова музична форма, яка спирається на контраст, 

гомофонна фактура, панування якої щойно почалося і яка передбачає чітке 

функціональне розмежування голосів, та оркестр, ступінь протиставлення 

різнотембрових ліній у якому відчутно посилюється завдяки революційним 

трансформаціям, створюють основу для появи у 1770–1780-х роках 

«класицистичного концерту». 
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6. Друга зміна стосується регулярного започаткування вступу соліста 

після оркестрової експозиції. Наслідки нової схеми значно суттєвіші, ніж може 

видатися на перший погляд, тому що вони позначаються на кількох аспектах 

водночас. По-перше, це сприяє посиленню контрасту в концерті і посилює 

змагальне начало завдяки протиставленню оркестру без соліста (на самому 

початку) і з солістом (далі). По-друге, відмова від перманентного звучання 

соліста протягом концерту уможливлює посилення контрасту всередині твору, 

акцентуючи увагу на опозиції різних за тембровим забарвленням і за 

щільністю звучання епізодів. По-третє, послідовне експонування музичного 

матеріалу оркестром, а потім солістом у супроводі оркестру лежить в основі 

подвійної експозиції й деяких романтичних концертів (Ф. Шопен, Й. Брамс). 

7. Зміни в оркестрі, що відбулись у 1740–1760-ті роки, були такими 

значними, що цілком варті визначення «оркестрової революції», аналогів якій 

немає в історії музики. Очевидно, що усі зазначені трансформації жанру 

концерту були б неможливими без змін у структурі оркестру і місці, яке він 

посів у соціальному та культурному житті. Передусім йдеться про становлення 

самостійного оркестру, статус якого у другій половині XVIII ст. не 

поступається театральному оркестру. Тож відбулось розширення сфер 

використання оркестру, яке безпосередньо пов’язано з частішими публічними 

культурними заходами, впродовж яких виконується «чиста» інструментальна 

оркестрова музика. Усе вказане стало могутнім стимулом для розвитку жанрів 

симфонії та концерту, а розширення палітри інструментів для солювання в 

жанрі концерту у 1720–1740-х роках утворило належний ґрунт для їх 

використання у складі оркестру у творах композиторів різних країн і сприяло 

двогруповій структурі концертного оркестру (вже не лише на Півночі, як в 

епоху Бароко, а й на Півдні і Заході Європи). Очевидним прикладом стає 

оркестр у концертах мангаймських композиторів, гнучкість складу якого 

поєднується з обов’язковим використанням валторн і гобоїв, функції яких 

стають дедалі різноманітнішими. 
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Поліфункціональність інструментів в оркестрі (мелодія, супровід, бас) 

пов’язана з процесом поступового вилучення basso continuo зі складу оркестру. 

В оркестрі цей процес тривав до 1770-х років включно (спорадичні 

використання basso continuo можна спостерігати навіть на початку 

1780-х років, наприклад, у ранніх концертах Дж. Віотті, наступні видання яких 

на початку ХІХ ст. вже не містять цифрувань). Поступове вивищення феномену 

тембру посилює рельєфність викладу в оркестрі і уможливлює поглиблення 

контрастів, що має особливе значення для симфонізації інструментального 

концерту, вкотре демонструючи множинність зв’язків між ним і оркестром. 

9. На середину XVIII ст. припадає четвертий період інтенсивної 

кореляції в еволюції оркестру та інструментального концерту, головним 

результатом якого стала поява «класицистичного концерту». Остання чверть 

XVIII ст. — це і час підсумовування революційних змін 1740–1760-х років, і 

підґрунтя наступних звершень в концертах ХІХ–ХХ ст. Зазначені звершення 

віддзеркалились на моделі концерту, становлення якої припадає на останню 

чверть XVIII ст. Статус обох сторін у концертах В. А. Моцарта стає 

паритетним, напруженість драматичних зіткнень зростає, і змагальність може 

досягти рівня конфлікту надзвичайної напруженності. Основою моцартівської 

моделі концерту, що утворила ґрунт усім наступним його перевтіленням, стало 

поєднання «віртуозності» й «симфонічності»: суперництво між солістом і 

оркестром, що набувати значного ступеню драматизму, віддзеркалює 

концертне начало, у той час, як трансформація тематичного матеріалу у 

процесі розвитку є проявом симфонічного. Розуміння сутності концертності, 

прямо пов’язано з трансформацією оркестру, зазнало таких глибоких змін, що 

має бути визнано, як парадигмальний зсув в її історії. 
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ВИСНОВКИ 

У Висновках узагальнено результати дослідження. Висвітлення процесу 

формування і розвитку оркестру уможливило переосмислення ґенези, 

еволюції та підходів до класифікації інструментального концерту XVII–

XVIIІ століття. Пов’язаність етапів перетворень концертності з процесами 

модифікацій оркестру, їх багаторівневий і безперервний взаємовплив та 

акцентування важливості оркестру для розвитку культури і мистецтва дали 

змогу довести взаємообумовленість їх трансформацій і сформулювати теорію 

кореляції еволюційної співдії інструментального концерту та оркестру. 

1. Розгляд версій етимології терміна concerto демонструє відсутність 

одностайності в цьому питанні. Три версії є найпоширенішими: латинське 

дієслово concertare (змагатися); його італійський омонім (погоджуватись); 

латинське дієслово conserere (спілкуватись). Найбільш універсальним визнано 

їх синтез, що віддзеркалює притаманне інструментальному концерту 

діалектичне поєднання суперництва і взаємодії. Такий синтетичний підхід 

екстрапольовано і на оркестр, у якому перегукування (прояв змагальності) між 

групами виконавців чи солістами відбуваються завдяки скоординованим 

зусиллям усіх музикантів. Тому гармонійне поєднання (concentо) контрастних 

(concerto) за потужністю, тембром, діапазоном, стилем гри, способом 

звуковидобування соліста (солістів) і оркестру є квінтесенцією 

інструментального концерту, у якому співдія і суперництво можуть набувати 

і гіпертрофованих форм. Загострення протиріч чи акцент на гармонійному 

співіснуванні залежить від часу створення концерту та авторської концепції. 

2. Не викликає дискусій давньогрецьке слово ὀρχήστρα (orkhḗstra) — на 

відміну від терміна concerto. Зазначено, що дотепер не з’ясовано часу появи 

оркестру — на відміну від інструментального концерту. Це зумовлено 

несхожістю у підходах до розуміння сутності оркестру, внаслідок чого 

датування його появи зміщується на сотні й тисячі років. Вирішальними для 

формування оркестру визнано становлення кількісних (від 11–12 осіб і до 
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нескінченності) та якісних (хоровий принцип викладу, часта спільна гра всіх 

музикантів, темброве різноманіття, збалансованість звучання) характеристик. 

Їх утвердження та унормованість сприяли трансформації пре-оркестрів у 

оркестр і зумовили відокремлення ансамблю від оркестру (із застереженням 

щодо умовності межі між ними у XVII ст. та у перших десятиліттях XVIII ст.). 

Зроблено висновок, що оркестр — це особлива форма об’єднання 

інструменталістів, яка сформувалась протягом другої чверті XVII ст. 

3. Концертність стала одним із суттєвих чинників еволюції оркестру 

загалом і найсуттєвішим для становлення самостійного (незалежного від 

сценічної дії чи релігійної церемонії) оркестру. Указано, що його формування 

у другій половині XVII ст. зумовлено потребою в інституційній основі для 

втілення принципу концертності у непрограмному інструментальному творі 

без участі співаків. Тож ґенеза інструментального концерту має бути пов’язана 

не лише з жанром (хоровий концерт, тріо-соната, соната для труби, сольна 

інструментальна музика), але й з інституцією — оркестром. Обґрунтовано, що 

функціонування на постійній основі (зокрема при базиліці Сан Петроніо з 

1660-х років) колективу виконавців на різних інструментах, які могли 

поділятись на групи і контрастувати одна одній, стало рушійною силою для 

появи жанру інструментального концерту. Зацікавлення жанром концерту вже 

до кінця XVII ст. в інших, крім Італії, країнах сприяло популяризації оркестру. 

Вплив концертності на становлення оркестру простежено на трьох 

рівнях. На першому — basso continuo, системне застосування якого припадає 

на початок XVІI ст. Вasso continuo став об’єднуючим чинником полярно 

різних тембрів в одному колективі завдяки своєму перманентному 

використанню. Це зміцнило інструментальні ансамблі у складі 

інструментально-хорових композицій і уможливило появу більш 

стандартизованих і різноманітних інструментальних колективів, які згодом 

назвуть оркестрами. Basso continuo сприяв утіленню концертності в мотетах, 

мадригалах і месах завдяки посиленню контрасту між людським голосом та 

інструментом і готував належний ґрунт для становлення оркестру. Це перша 
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сполучна ланка між прийомом (концертність) та базою для його втілення (пре-

оркестр). 

На другому рівні — концертність як принцип викладу музичного 

матеріалу. Використання терміна concerto на титульній сторінці твору 

віддзеркалило переосмислення принципу концертності завдяки акценту на 

опозиції співаків та інструменталістів і відокремленню concerti ecclesiastici від 

concerti. Узвичаювався контраст між більш розвинутими партіями виконавців-

інструменталістів і стриманішим викладом у співаків; у третій чверті XVII ст. 

рельєфне протиставлення стало можливим і в інструментальних творах без 

участі співаків. У сонатах для труби композиторів болонської школи в 

1660-х роках принцип концертності втілювався завдяки контрасту між 

солістом і групою (це предтеча майбутнього сольного концерту), а два солісти 

(трубач і скрипаль), яким акомпанує група музикантів, утворили основу 

подвійного концерту. Хоча назва «оркестр» і недоречна для тогочасних 

кількісно невеликих об’єднань інструменталістів, однак становлення 

контрасту між солістом і групою виконавців формує другу сполучну ланку між 

концертністю і оркестровістю, реалізовану допоки в мініатюрному масштабі. 

На третьому рівні сoncerto — жанр інструментальної музики. 

Урізноманітнення функцій інструментів, відмова від постійного дублювання і 

зростання уваги до тембрового нюансування не лише означали трансформацію 

старовинних жанрів, а й сприяли формуванню стабільної структури для 

втілення вказаних змін — оркестру. Саме він, як організована й політемброва 

структура, призначена для експонування непрограмної та неужиткової 

музики, наприкінці XVII ст. став інституційною першоосновою для реалізації 

концертності як музичного принципу на рівні окремого жанру — 

інструментального концерту. Це утворило третю ланку, що пов’язала 

еволюцію концерту та оркестр. Отже, принцип концертності стимулював 

укріплення самостійності оркестру, який водночас став каталізатором 

формування жанру інструментального концерту. 
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4. Кореляція еволюції концерту та оркестру тривала протягом XVIІ–

XVIII ст. У цих хронологічних межах виявлено чотири періоди особливо 

інтенсивної взаємодії між оркестром та інструментальним концертом, кожен з 

яких мав довготривалий вплив. Посилення значущості інструментів у concerti 

sacrae на початку XVII ст. сприяло поглибленню контрасту між голосом та 

інструментом, а згодом і між інструментами, що узвичаювало функціонування 

інструментальних об’єднань (пре-оркестрів). Становлення оркестру у першій 

чверті XVII ст. стало рушійною силою для втілення принципу концертності 

лише інструменталістами. Поява у 1670-х роках принципу concerto grosso, 

народження на його основі жанру інструментального концерту і 

започаткування неоднакового викладу в кожній із двох груп знаменувало 

новий принцип організації інструментального колективу без участі співаків. 

«Оркестрова революція» середини XVIІI ст. спричинила переосмислення 

концепції концерту завдяки становленню моделі «оркестр як рівний партнер 

соліста», відмову від інших, крім сольного концерту, різновидів жанру, 

поглиблення контрасту між сторонами та симфонізацію концерту. 

5. Суголосна дія трьох іманентних ознак інструментального концерту 

неможлива без оркестру. Концерт формують, по-перше, співдія двох (інколи і 

більше) неодмінно різних за кількістю учасників сторін: соліста (кількох 

солістів) і оркестру у процесі експонування, розвитку та підсумовування 

музичного матеріалу. По-друге, контраст звукової потужності, технік гри і 

виконавської манери учасників. По-третє, неспинна змагальність сторін як 

квінтесенція концерту, що набуває значення конститутивної жанрової ознаки 

завдяки перманентному прояву на всіх структурних рівнях композиції. 

Формування жанру інструментального концерту стає можливим лише за 

умови спільної дії усіх трьох ознак. Ключовим чинником визнано наявність 

оркестру, який є сполучною ланкою між ними, позаяк саме він забезпечує 

достатній контраст звукових мас, виконавських манер і принципів викладу, 

що, своєю чергою, уможливлює переконливе втілення змагального начала. 
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Три ознаки інструментального концерту настільки специфічні за умови 

їх одночасної дії, що риси концертності можуть виявлятися й у творах без 

відповідної назви на титульній сторінці. Водночас термін concerto 

використовується і метафорично у назві композицій, щодо яких не виконано 

умову стосовно змагальності двох сторін (наприклад, «Концерт для оргàна»). 

6. Поширена думки щодо А. Кореллі, як одноосібного засновника 

concerto grosso, є справедливою лише почасти, тому що співзасновників жанру 

концерту насправді було двоє: А. Страделла та А. Кореллі. Однак їх участь у 

цьому процесі різна. А. Страделла на початку 1670-х років використав 

асиметричний поділ усіх інструменталістів на concertino і grosso в 

інструментальних епізодах вокально-інструментальних жанрів (Sinfonia із 

серенади «Quale prodigio è ch’io miri»): concerto grosso — це композиційний 

принцип. Внаслідок переосмислення цієї ідеї А. Кореллі з’явився новий 

музичний жанр: 12 Concerti Grossi op. 6 — concerto grosso зазначено на 

титульній сторінці, як назву. Це стало переломним моментом трансформації 

концертності, що розпочалась у середині XVI ст. Отже, відлік існування 

concerto grosso потрібно вести від 1670-х, а не 1680-х років. Дослідження 

ґенези концерту продемонструвало, що оркестр став тим визначальним 

чинником, який уможливив утілення концертності в інструментальних творах, 

а самостійний оркестр відкрив шляхи для реалізації контрастів на всіх рівнях, 

включно із зіставленням неоднакової кількості музикантів у непрограмних 

інструментальних творах.  

7. Простеження еволюції концерту у вимірі трансформацій оркестру 

уможливило акцент на їх взаємодії у процесі класифікації концертів. Основою 

класифікації став принцип категоризації — закладання ієрархічних відносин 

між структурними елементами, коли узагальнення на кожному рівні 

доповнюють попередній і водночас торують шлях до наступного. У такий 

спосіб, окремі характеристики концерту пов’язано між собою внаслідок їх 

підпорядкованості одна одній. Усі критерії поділено на концептуальні та 

конструктивні. Завдяки першим концерти класифіковано за якісними 
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характеристиками, а другим — за кількісними. До перших належать: жанрові 

ознаки (незважаючи на відсутність concerto на титульній сторінці, риси 

концерту виявляються; попри назву «concerto», твір не є концертом через 

невідповідність жанровим ознакам); виконавський склад (вокальні, вокально-

інструментальні, інструментальні); характер взаємодії сторін (конфлікт, 

злагода чи діалектичне поєднання обох начал); вид концерту (сoncerto grosso, 

сoncerto ripieno, сольний, камерний); стильова епоха: (барокові, класичні, 

романтичні); «чистота» жанру (концерт, мікст концерту й іншого жанру, 

жанри концертного типу). 

Друга група — це варіанти класифікації за практичною реалізацією 

задуму: кількість солістів та оркестрів (у різних комбінаціях); інструмент для 

соло (струнний, духовий, ударний, народний; у разі залучення кількох 

солістів — однакові чи різні інструменти); інструментальний склад оркестру 

(струнний, мішаний, духовий); кількість частин циклу (одна, дві, три, чотири, 

п’ять і більше); музична форма першої частини (типова, нетипова). 

Оркестр визнано тим чинником, який підсумовує всі зазначені критерії. 

Він пов’язує певну концепцію концерту, варіанти презентації твору, стильову 

епоху та історичний період не лише на рівні відношень між сторонами, вибору 

солюючого інструмента, складу оркестру і часу створення концерту, а й 

кореляції між трансформаціями концерту та розвитком оркестру загалом, які 

виявляються завдяки ключовим періодам їх взаємодії. 

8. Аналіз барокових концертів дав змогу аргументувати доцільність їх 

поділу саме на три види із дефініцією критеріїв розмежування й уможливив 

встановлення кореляції між термінологічним визначенням концерту і часом 

його створення. Сoncerto grosso — це вид концерту, в основі якого розподіл 

усіх учасників на дві кількісно різні групи з ансамблевим викладом у 

concertino і хоровим у grosso. Ці дві партії різні: складніші в concertino і 

простіші в grosso. Визнано два критерії для диференціювання concerto grosso 

і сольного концерту з кількома солістами: concerto grosso має дві партії basso 

continuo, а сольний — одну; у concerto grosso більшість і меншість мають 
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однаковий статус, а технічна складність їх партій близька, в той час як у 

сольному концерті роль оркестру часто є підпорядкованою, а партія соліста 

відчутно складніша за оркестрову. 

Concerto ripieno — це вид концерту, у якому немає позаоркестрових 

солістів, а принцип концертності втілюється внаслідок почергового виділення 

окремих груп в умовах гомофонної фактури. Указано на відмінності між 

concerto ripieno і концертом для оркестру. Перший пов’язаний з епохою 

Бароко (ripieno означає «посилення» — приєднання додаткових виконавців 

для дублювань партій в унісон); концертне начало втілюється завдяки 

зіставленню інструментальних груп, функція кожної з яких змінюється 

впродовж концерту (найчастіше одна з двох груп скрипок експонує 

мелодичний матеріал). У концерті для оркестру виклад модифіковано завдяки 

трансформаціям оркестру, а контраст утілюється завдяки зіставленню 

солістів. Як різновид concerto ripieno можна виокремити «камерний 

концерт» — твір для нечисленної групи виконавців (зазвичай чотири — вісім) 

без супроводу оркестру. Оскільки бароковий «великий оркестр» мав, зазвичай, 

12–16 виконавців, то шість — вісім музикантів справедливо вважати «малим» 

(«камерним») оркестром. 

Сольним названо концерт, у якому є один (рідше два — чотири) соліст і 

оркестр. Зазначено, що назва «інструментальний концерт» як синонім до 

«сольного» є некоректною, адже «інструментальний» виступає антонімом до 

«вокального». Домінування сольного концерту для одного соліста й одного 

оркестру аргументовано найяскравішим проявом опозиції двох сторін. Два 

оркестри занадто «масивні» щодо одного соліста, а у разі наявності двох, трьох 

або чотирьох солістів оркестр має тенденцію до перетворення на споглядача 

їх вправності. 

У гібридних концертів (поширені у добу Бароко) наявні риси кількох 

видів, прикладом чого є «Бранденбурзькі концерти» Й. С. Баха, більшість з 

яких поєднує ознаки двох чи трьох видів концертів. 
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9. Особлива гнучкість інструментального концерту, множинність його 

інтерпретацій та варіантів утілення пояснює поширення неоднакових видів 

концертів за різної доби і пов’язаність його концептуальних засад із певною 

стильовою епохою. Гармонійне співіснування всіх учасників виконавського 

колективу лежить в основі концепції барокового концерту, що й зумовило 

домінування concerto grosso з мінімальним ступенем контрасту між concertino 

і grosso на першому етапі становлення інструментального концерту. У 

бароковому сольному концерті (завдяки незмінності настрою протягом 

частини, опорі на неконтрастний тематичний матеріал і традиції його 

спільного, сольно-оркестрового, експонування) контраст не переростає у 

конфлікт. Суперництво між солістом і оркестром, що лягло в основу концепції 

класицистичного концерту, знаменувало посилення змагального начала і 

зростання міри драматизму протиставлень (це спричинило безперечне 

домінування сольного концерту, сприяючи переходу жанру від ужиткової та 

оказіональної сфер. Місце концерту у них посіли жанри дивертисменту і 

symphonie concertante. Такі істотні зміни були б неможливими без докорінного 

перегляду засад оркестру упродовж 1740–1760-х років, що справило суттєвий 

вплив на переосмислення розуміння концерту, підтверджуючи нерозривність 

еволюції концерту і трансформацій оркестру. 

10. Трансформація оркестру і новий рівень утілення концертності 

уможливили диференціювання принципів викладу завдяки посиленню 

значення дублювання. Дж. Тореллі у Передньому слові до Концертів ор. 5 

(1692) зазначив бажаність, а до Концертів ор. 6 (1698) — обов’язковість 

дублювання кількома виконавцями партії в групі grosso. Імперативність 

унісонного поєднання кількох музикантів на струнних інструментах 

унормувало одну з визначальних ознак оркестру — хоровий принцип викладу, 

що знаменувало ключову якісну трансформацію інструментального 

колективу. Вимога Дж. Тореллі означала виведення на новий рівень і 

концертності завдяки зіставленню різних прийомів викладу музичного 

матеріалу: хорового (кілька виконавців грають в унісон у групі grosso) та 
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ансамблевого (кожну партію експонує лише один виконавець в concertino). 

Стало можливим збільшення групи grosso, в той час як кількість солістів у 

concertinо (виписана на титульній сторінці) була константою. Отже, 

дублювання відіграло значну роль в еволюції і оркестру, і концерту, торуючи 

шлях подальшому диференціюванню двох підходів і становленню сольного 

концерту: один виконавець і колектив з опорою на хоровий принцип викладу. 

11. Значущість оркестру в жанрі концерту невпинно зростала протягом 

XVII–XVIII ст. Вasso continuo, поліфонічна фактура, монохромний склад (у 

творах італійських композиторів) були стримуючим чинником посилення 

колориту. Однак порівняння оркестрування А. Кореллі та А. Вівальді, 

Ґ. Муффата і К. Ґраупнера продемонструвало винахідливість композиторів 

щодо частішого залучення тембрових ефектів, активнішого внутрішнього 

оркестрового солювання і нечастого звернення до переоркестрування. 

Радикальні стильові зміни і зумовлені ними трансформації в оркестрі в 

середині XVIII ст. спричинили переосмислення виразності оркестрування. 

Інноваційним рішенням, яке стало визначальним для подальшої 

еволюції концерту, знаменуючи епохальну трансформацію жанру, стало 

започаткування вступу соліста не на початку твору, а пізніше (Й. Стаміц). Це 

відчутно посилило прояв концертності, створило основу для формування 

подвійної експозиції і сприяло вивищенню оркестру як носія тематичного 

матеріалу. Оркестр і соліст послідовно викладали різні версії однакового 

музичного матеріалу, що стало кардинальною трансформацією жанру 

концерту, пов’язаною з переглядом балансу в тандемі соліст — оркестр. 

У концертах кінця XVIII ст. оркестр не поступається за значенням 

солістові. Отже, визначення певного концерту як барокового чи 

класицистичного корелює не тільки з часом його створення, вибором 

інструмента для солювання чи навіть структурою оркестру, а й із концепцією, 

реалізація якої безпосередньо зумовлена роллю соліста й оркестру. Інший 

підхід до взаємодії соліста та оркестру, нове бачення шляхів експонування 

музичного матеріалу, переосмислення балансу гармонійності і змагальності 
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протягом третьої чверті XVIII ст. набувають системного, а не 

експериментального характеру, й у такий спосіб зумовлюють становлення 

симфонізованих концертів В. А. Моцарта. Його жанрова модель стає основою 

для концертів ХІХ–ХХ ст. 

12. Аналіз концертів для різних інструментів виявив залежність між 

вибором інструмента для солювання і складом оркестру. Ця залежність не є 

безумовною, а залежить від часу написання твору, його стилістики і 

національної належності композитора. Відмінності в оркеструванні між 

концертами італійських і німецьких композиторів простежено від початку 

XVIII ст. А. Кореллі, Дж. Тореллі, Дж. Леґренці, Т. Альбіноні спираються 

лише на струнний оркестр, а духові інструменти є солюючими (труба у 

Дж. Тореллі, гобой в Т. Альбіноні). Ґ. Муффат, Й. Пізендель, Й. Хайнікен, 

Й. С. Бах та ін. використовують духові інструменти для позаоркестрового і 

внутрішнього оркестрового солювання. Отже, оркестр у концертах перших 

характеризується прозорішою фактурою і одноріднішим монотембровим 

звучанням, у других — щільнішим викладом і водночас більшою 

колоритністю завдяки мішаному інструментальному складу. Кореляція між 

вибором соліста і складом інструментів духової групи чітко виявляється в 

концертному оркестрі композиторів Мангаймської школи, який обов’язково 

включав валторни, але різні дерев’яні духові інструменти. 

13. Виникнення оркестру в середині XVII ст. і становлення принципу 

concerto grosso (як інваріанту stile concertato) на початку 1670-х років, 

фактично, збігаються у часі. Однак взаємодія між ними простежується ще з 

кінця XVI ст. Намагання італійських композиторів видозмінити форми 

втілення антифонного ефекту у хорових творах спричинило залучення 

інструменталістів у жанри мотету і мадригалу. Це модифікувало їх, зокрема й 

у контексті появи опери на межі XVI–XVII ст., і посилило значущість 

інструменталістів. Поширена від початку XVII ст. практика об’єднання 

співаків та виконавців на різних інструментах, а також унормування basso 
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continuo сприяли урізноманітненню консортів та інструментальних ансамблів 

(пре-оркестрів). 

Інноваційний акцент на багаторівневості взаємодії концерту та оркестру 

дав змогу сформулювати теорію кореляції еволюційної співдії 

інструментального концерту та оркестру: Еволюція жанру 

інструментального  концерту корелює і з  становленням та 

розвитком оркест ру :  обидва процеси є  потужними 

перманентними каталізаторами трансформацій один одного .  

14. Етапи взаємовпливу еволюції інструментального концерту і 

трансформацій західноєвропейського оркестру протягом XVII–XVIII ст. 

простежено завдяки переосмисленню трьох основних моделей концерту 

(кореллівській, вівальдівській, моцартівській), рушійним чинником 

перетворень яких визнано зміни в трактуванні оркестру, його структурі та 

функціонуванні. 

Злагодженість, притаманна концертам А. Кореллі на концептуальному 

рівні (попри різну кількість частин і варіювання послідовностей темпів у 

циклі), міцно пов’язана з трактуванням двох інструментальних груп як 

однакових за статусом. Монохромне струнне забарвлення, майже тотожний 

склад оркестру (grosso) і солістів (concertinо) і повторення музичного 

матеріалу посилюють відчуття «співдії» в умовах домінування concerto grosso. 

Урізноманітнення палітри інструментів для соло, стандартизація будови 

струнної групи, поглиблення контрасту між партіями соліста й оркестру, 

кількісне зростання останнього і використання різних тембрових ефектів в 

оркеструванні сприяло становленню вівальдівської моделі з опорою на 

сольний вид концерту. Контраст між солістом і оркестром відчутно зріс. 

«Оркестрова революція» середини XVIII ст. стала парадигмальним 

зсувом в історії музики, сприяючи глибинній трансформації оркестру і 

зростанню його значущості в жанрі концерту. Цей процес «асиметрично» 

компенсовано посиленням індивідуальності соліста. Статус обох сторін у 

концертах В. А. Моцарта стає паритетним, напруженість драматичних 
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зіткнень зростає, і змагальність може досягти рівня конфлікту — це 

моцартівська модель концерту. 

Взаємовплив оркестру та концерту зберігатиметься у ХІХ–ХХ ст.: 

зростання технічних вимог до соліста, розширення палітри тембрових ефектів, 

урізноманітнення інструментів для солювання, включно з ударними, 

екзотичними і спеціально сконструйованими, призводитимуть до відповідних 

трансформацій оркестру. Завдяки значним варіюванням розміру, складу і виду 

оркестру, що відображають його мультифункціональність у сучасному світі, 

одна з найважливіших ознак концертності — змагальне начало — дедалі 

частіше утілюватиметься не лише на рівні соліста та оркестру, а й завдяки 

посиленню контрастів всередині інструментального колективу, демонструючи 

безперервність кореляцій між еволюцією концерту та трансформаціями 

оркестру. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А. НОТНІ ПРИКЛАДИ 

 
 

 

Приклад 1. К. Монтеверді. П’ята книга мадригалів «Amor se guisto sei» тт. 13–

20. Емоційне віртуозне solo басу з широкими спадними стрибками на тлі лише 

величного і стриманого basso continuo. 
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Приклад 2. К. Монтеверді. П’ята книга мадригалів «Ahi come a un vago» тт. 1–

14. Контраст між стриманістю basso continuo та емоційністю солістів (quinto і 

tenore), які то сперечаються (тт. 7–10), то злагоджено взаємодіють. 
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Приклад 3. К. Монтеверді. П’ята книга мадригалів «T’amo mia vita» тт. 1–9. 

Опозиція між солістом і трьома низькими голосами. 
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Приклад 4. Ґ. Шютц. Symphoniae sacrae, oр. 6, № 1. «Рaratum cor meum deus» 

тт. 187–188. Пасаж шістнадцятими у партії других скрипок утворює значний 

контраст до спокійного викладу довгими тривалостями в партіях співаків. 

 

 

 

 

 
 

Приклад 5. Ґ. Шютц. Symphoniae sacrae, oр. 12, № 3. «Ich hebe meine Augen 

auf», тт. 1–4. Прояви віртуозного начала в партії соліста, що вочевидь виділяє 

його на тлі більш спокійного інструментального супроводу. Зіставлення 

неоднакового викладу у вокальній та інструментальній партіях означає 

виведення контрасту на новий, більш високий рівень.  
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Приклад 6. Ґ. Шютц. Symphoniae sacrae, oр. 12, № 3. «Ich hebe meine Augen 

auf», тт. 34–36. Активізація сольної лінії, очевидно, спонукала посиленню 

віртуозного начала і в інструментальних партіях. 

 
Приклад 7. М. Каццаті. op. 35 № 11, ІІІ ч., тт. 13–27. Перегукування 

(ритмічні, інтонаційні) між партіями соліста й інших виконавців 
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Приклад 8. М. Каццаті. op. 35 № 11, ІІІ ч., тт. 35–40. Інший варіант 

перегукування між партіями струнних інструментів і труби (тт. 35–36 і 37–

38): імпульс утворили струнні інструменти. 

 
Приклад 9. М. Каццаті. op. 35 № 11, ІІІ ч., тт. 35–40. Партія першої скрипки 

дуже схожа на партію труби (рух по акордам, висхідні ходи на кварту, 

оспівування ноти шістнадцятими тощо) з попереднього прикладу. 
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Приклад 10. М. Каццаті. op. 35 № 10, ІІ ч., тт. 10–19. Лише короткотривалість 

таких фрагментів не дає змоги інтерпретувати їх, як концерт для труби. 

 

 

 
Приклад 11. М. Каццаті. op. 35 № 12, І ч., тт. 10–13. Інтонаційна та ритмічна 

схожість партій першої скрипки (часом і альта) і труби у перегукуваннях. 
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Приклад 13. М. Каццаті. op. 35 № 12, ІІ ч., т. 75–79. Контраст щільності 

викладу виникає завдяки зіставлення меншості (т. 75) і tutti (до і після т. 75). 

 

 
Приклад 15. М. Каццаті. op. 35 № 12, ІІІ ч., т. 5–8. Однаковість технічних 

вимог, які висуваються до соліста (труба) і скрипалів (т. 8). 
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Приклад 16. Т. Альбіноні. Concerti ор. 5 № 4, І ч. тт. 26–29. Перегукування 

між солюючими скрипкою та віолончеллю як прояв концертності й 

урізноманітнення палітри тембрів для solo у жанрі концерту. 
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Приклад 17. Т. Альбіноні. Concerti ор. 5 № 5, І ч. тт. 1–18. Тримотивне із 

зіставленням фактур tutti: 1) тт. 1–8; 2) тт. 8–13; 3) тт. 14–21. 
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Приклад № 18. Т. Альбіноні. Concerti ор. 5 № 7, І ч. тт. 1–7. Унісон перших 

 і других скрипок як спосіб виділення мелодії (в інших партіях дублювань 

немає). 

 

 

 
Приклад 19. Т. Альбіноні. Concerti ор. 5 № 7, ІІІ ч. тт. 87–94. Вступ теми 

фуги (т. 88) у других скрипок підкреслює відхилення у ля мінор. Примітним 

є й відмова від basso continuo для варіювання щільності викладу 
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Приклад 20. Т. Альбіноні. Concerti ор. 7 № 8, І ч. тт. 8–12. Тембровий, 

регістровий і ритмічний контраст між гобоями і струнними інструментами. 
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Приклад 21. Т. Альбіноні. Concerti ор. 7 № 3, ІІІ ч. тт. 132–143. «Фанфарні» 

партії гобоїв a la corno з рухом по тризвукам. 

 
 

 



472 

 

 
 

Приклад 22. А. Кореллі. Concerti grossi op. 6, № 3, І ч., тт. 1–6. 

 

 

 

 

 
 

Приклад № 23. А. Кореллі. Concerti grossi op. 6, № 3, І ч. Allegro, тт. 25–29. 

Вступ і тема фуги інтонаційно близькі 
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Приклад 24. А. Кореллі. Concerti grossi op. 6, № 12, ІІ ч., тт. 4–7. Солювання 

скрипки як предтеча майбутнього сольного концерту 

 

 

 
 

Приклад № 25. А. Кореллі. Concerti grossi op. 6, № 12, ІІ ч., тт. 13–16. 

Солювання скрипки (перші в історії епізоди «скрипкового концерту»). 
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Приклад 26. А. Кореллі. Concerti grossi op. 6, № 3, І ч. Allegro, тт. 13–16. 

Зіставлення tutti і concertino як рівних внаслідок чого виникає ефект світлотіні. 

 

 
 

Приклад 27. А. Кореллі. Concerti grossi op. 6, № 1, ІІІ ч. тт. 1–4. Зіставлення 

concertino і tutti: короткотривалі tutti кожні два такти підкреслюють каданси 
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Приклад 28. А. Кореллі. Concerti grossi op. 6, № 1, І ч. Allegro, тт. 16–20. 

Вставки-каданси Adagio, які спираються на нестійкі гармонії й неочікувані 

відхилення. 

 

 
Приклад 29. А. Кореллі. Concerti grossi op. 6, № 1, ІІ ч., тт. 77–81. 

Перерозподіл шістнадцятих між першими і другими скрипками для зручності 

виконавців. 
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Приклад 30. А. Кореллі. Concerti grossi op. 6, № 9, V ч., тт. 32–38. 

Перерозподіл коротких тривалостей між двома солюючими скрипками для 

зручності. Регулярні включення grosso сприяють структурування музичного 

матеріалу. 
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Приклад 31. Дж. Тореллі. Concerti op. 6, № 6, V ч., тт. 69–72. Складна, 

ламана лінія «співучого Adagio» у партії перших скрипок 
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Приклад 32. Дж. Тореллі. Concerti op. 6, № 10, перше Adagio, тт. 9–24. 

Контрастні чергування tutti і двох солістів за третім разом трансформується 

на скрипкове solo на тлі лише оргàна 
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Приклад 33. Дж. Тореллі. Concerti op. 6, № 12, І ч., тт. 33–43. Партія першої 

скрипки solo (важливе позначення в партитурі) чітко виділяється на тлі 

ансамблю другої скрипки, альта і basso continuo завдяки технічній складності, 

іншим тривалостям, регістру і виконавській манері. 
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Приклад № 34. Дж. Тореллі. Concerti op. 8, № 6, ІІ ч., тт. 8–11. Зазвичай, 

контраст між сольними і тутійними епізодами охоплює фактуру та 

інтонаційну сферу. 

 

 

 
Приклад 35. Дж. Тореллі. Concerti op. 8, № 6, І ч., тт. 33–43. Однак інколи 

сольні і тутійні епізоди фактурно та інтонаційно є близькими. 
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Приклад 36. А. Вівальді. Концерт RV 279, оp. 4 No. 2. І ч., тт. 64–67. 

Виділення партії солюючої скрипки завдяки стрибкам у швидкому темпі 

шістнадцятими. 
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Приклад 37. А. Вівальді. Концерт RV 565, оp. 3 No. 11. І ч., тт. 1–9. Тверда 

рішучість, несамовита енергією початку цього Концерту викликають в пам’яті 

головну партію першої частини Дев’ятої симфонії Л. Бетховена (тональності 

двох творів тотожні; є також певна й інтонаційна схожість). 
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Приклад 38. А. Вівальді. Концерт RV 279, оp. 4 No. 2. І ч., тт. 42–47. 

Виділення партії солюючої скрипки завдяки технічно складній партії. 

 

 

 

 
Приклад 39. А. Вівальді. Концерт RV 316а, оp. 4 No. 6. І ч., тт. 111–115. 

Внутрньооркестровий соліст — ще одна скрипка, в партії якої стоїть solo. 
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Приклад 40. А. Вівальді. Концерт RV 316а, оp. 4 No. 6. І ч. Контраст між 

щільним tutti (тт. 123–130) і ансамблем з кількох виконавців (тт. 131–134). 

 

 
Приклад 41. А. Вівальді. Концерт «Зима» RV 297, оp. 8 No. 4 І ч., тт. 22–23. 

Звукозображальність (холод, тупіт ніг). 
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Приклад 42. А. Вівальді. Концерт «Весна» RV 269, оp. 8 No.1 І ч., тт. 13–21. 

Звукозображальність (спів птахів) у партіях солюючих скрипок. 



486 

 

 
Приклад 43. А. Вівальді. Концерт RV 549, оp. 3 No. 1 ІІ ч., тт. 1–6. 

Уславлений початок повільної частини в унісон: утворюється смисловий 

акцент на трансформації характеру, порівняно з першою частиною. 

 

 
Приклад 44. А. Вівальді. Концерт RV 549, оp. 3 No. 1 І ч., тт. 5–8. Солює 

віолончель на тлі супроводу всього оркестру. Також слід звернути увагу на 

фоно-орнаментальне дублювання між партіями віолончелі solo і basso 

continuo. 
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Приклад 45. А. Вівальді. Концерт RV 310, оp. 3 No. 3 ІІ ч., тт. 1–11. Дуже 

типове для концертів А. Вівальді зіставлення акордової фактури у tutti і 

проникливої мелодії у повільному темпі у соліста. Максимальному виділенню 

сприяє цілковита відмова композитора від супроводу (абсолютне соло у партії 

скрипки). 
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Приклад 46. А. Вівальді. Концерт RV 310, оp. 3 No. 3 ІІІ ч., тт. 64–70. 

Виділення соліста не лише завдяки коротким тривалостям на тлі четвертей в 

оркестрі, а й технічної складності — репетиції на одній ноті. 

 

 

 
Приклад 47. А. Вівальді. Концерт RV 230, оp. 3 No. 9 ІІІ ч., тт. 31–37. 

Репетиції в партії соліста додатково ускладнені трелями і тридцять другими у 

швидкому темпі. 
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Приклад 48. А. Вівальді. Концерт RV 549, оp. 3 No. 1 І ч., тт. 46–47. 

Виділення другої скрипки solo завдяки регістру (грає вище, ніж перша 

скрипка), тривалостям і характеру музичного матеріалу. 

 

 

 
Приклад 49. А. Вівальді. Концерт RV 356, оp. 3 No. 6, І ч., тт. 46–50. 

Виділення партії соліста завдяки стрибкам на великі інтервали і почерговому 

виділенню кожної з чотирьох відкритих струн: мі, ля, ре і соль. 
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Приклад 50. А. Вівальді. Концерт RV 279, оp. 4 No. 2, І ч., тт. 6–11. 

Композитор використовує стрибки на широкі інтервали без участі відкритих 

струн не лише в партії соліста, а й в оркестрі. 

 

 

 
Приклад 51. А. Вівальді. Концерт RV 549, оp. 3 No. 1, І ч., тт. 10–11. 

Виділення соліста завдяки відмові від супроводу (абсолютне соло). 
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Приклад 52. А. Вівальді. Концерт RV 567, оp. 3 No. 7, ІІІ ч., тт. 1–12. 

Зіставлення ансамблю (дві скрипки і віолончель, як concertino) і tutti утворює 

короткотривале «відхилення» сольного концерту у concerto grosso. 

 

 

 
Приклад 53. А. Вівальді. Концерт RV 580, оp. 3 No. 10, ІІ ч., тт. 1–7. 

Зіставлення тембрів скрипок і альтів soli. 
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Приклад 54. А. Вівальді. Концерт RV 522, оp. 3 No. 8, ІІІ ч., тт. 31–47. 

Використання акордів у партії першої скрипки. У партії другої скрипки звуки 

акордів експоновано у фігураціях. Між двома партіями утворюється фоно-

орнаментальне дублювання, оркестрового супроводу немає. 
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Приклад 55. А. Вівальді. Концерт RV 230, оp. 3 No. 9, І ч., тт. 40–42. Різкий 

контраст між tutti і скрипковим solo лише на тлі basso continuo (tasto solo). 

 

 
Приклад 56. А. Вівальді. Концерт RV 301, оp. 4 No. 3, І ч., тт. 65–72. Скрипка 

солює на тлі мінімально можливого супроводу: basso continuo (tasto solo). 



494 

 

 
 

Приклад 57. А. Вівальді. Концерт RV 357, оp. 4 No. 4, ІI ч. Відмова від basso 

continuo у середній частині утворює контраст щільності між частинами і 

робить виклад другої частини полегшеним і більш прозорим, ніж у крайніх. 
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Приклад 58. А. Вівальді. Концерт RV 578, op. 3, № 2, І ч., тт. 14–20. Яскраве 

зіставлення мелодичного і фігураційного матеріалу у низьких і високих 

струнних інструментах, що утворює перегукування між ними. 
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Приклад 59. А. Вівальді. Oboe Concerto RV 465 op. 7, № 1, ІІІ ч., тт. 103–106. 

Скрипка — це внутрішньооркестровий соліст у гобойному концерті. 
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Приклад 60. А. Вівальді. Концерт для мандоліни, струнних інструментів і 

клавесину RV 425. Один з ранніх прикладів включення контрабасів до складу 

оркестру, що утворює цілком звичну вже для класицистичного концерту 

конфігурацію струнних інструментів. 

 

 

 

 
Приклад 61. А. Вівальді. Концерт для двох гобоїв і струнного оркестру 

RV 781 op. 7, № 1, І ч., тт. 54–56. Гобої цілком інтегровані до струнного 

оркестру і складають з ним єдине ціле. 
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Приклад 62. А. Вівальді. Концерт «Funebre» RV 579. Примітним є одне з 

перших використань солюючого англійського ріжка у жанрі концерті. Звертає 

увагу і гра струнних con sordino, як особливий прийом виразності. 
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Приклад 63. А. Вівальді. Концерт для віоли д’амур і струнного оркестру 

RV 397. Примітною особливістю партії віоли є можливість виконання 

чотиризвучних акордів (одночасно звучать усі чотири ноти), що є 

нездійсненим на струнних інструментах родини скрипки. 

 

 
Приклад 64. А. Вівальді. Концерт «Зима». RV 297 op. 8, № 4, ІІ ч., тт. 1–2. У 

партії альтів використано педаль, що додає повноти і зв’язності звучанню. Це 

ще один погляд у майбутнє, адже саме такі педалі стануть замінниками basso 

continuo у концертах другої половини XVIII століття. 
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Приклад 65. А. Вівальді. Концерт «Зима». RV 297 op. 8, № 4, І ч., від т. 4. 

Фоно-орнаментальне дублювання між партіями скрипки solo (з трелями) і 

оркестрових перших скрипок (без трелей). 
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Приклад 66. А. Вівальді. Концерт RV 158, І ч., від тт. 1–6. Це concerto ripieno 

без постійних солістів, тож у ньому почергово солюють групи інструментів 

(насамперед, перші і другі скрипки), які експонують мелодичний матеріал, а 

решта виконавців утворюють супровід до них. 
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Приклад 67. А. Вівальді. Концерт для скрипки і двох оркестрів RV 582, І ч., 

від тт. 1–5. Дуже нечастий приклад звернення композиторів до такої 

конфігурації виконавців не лише у XVIII, але у наступних століттях. 
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Приклад 68. А. Кореллі. Перша соната з ор. 5, І ч., початок. 

 
 

 

 
Приклад 69. Ф. Джемін’яні. Перший Concerto Grosso H 132 — транскрипція 

Першої сонати А. Кореллі для оркестру (початок) з переосмисленням 

масштабності звучання і міри контрастування між групами виконавців. 
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Приклад 70. А. Кореллі. Перша соната з ор. 5, ІІ ч. фуга. 

 

 
Приклад 71. Ф. Джемін’яні. Перший Concerto Grosso H 132, ІІ ч. — 

транскрипція Першої сонати А. Кореллі для оркестру (фуга). Зрозуміло, 

наскільки яскравішими стали перегукування між різними тембрами солістів і 

масштабнішим, об’ємнішим загальне звучання. 
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Приклад 73. Е. Альбікастро. П’ятий концерт, ор. 7 «Da Capella», тт. 64–69: 

дуже незвичне точне унісонне дублювання партій других скрипок і basso 

continuo. 

 

 

 
Приклад 74. Е. Альбікастро. Четвертий концерт, ор. 7, Tremolo-adagio, 

тт. 134–135. Усі інструменти багаторазово повторюють кожну ноту: таке 

оркестрування додає цій повільній частині внутрішньої схвильованості. 
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Приклад 75. Ґ. Муффат. Дванадцятий Concerto Grosso “Propitia Sydera”. 

ІІІ ч. Привертає увагу незмінно щільна фактура — майже незмінною є опора 

на tutti без внутрішнього солювання. Навіть зіставлень concertino і grosso 

трапляються впродовж усього концерту лише кілька раз. 
 

 
Приклад 76. Ґ. Муффат. Другий Concerto Grosso “Cor Vigilans”. І ч. 

Привертає увагу можливість заміни струнних інструментів духовими у складі 

concertino в концерті Ґ. Муффат, що, навпаки, було зовсім нетипово для 

концертів тогочасних італійських композиторів. 
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Приклад 77. Ґ. Муффат. Другий Concerto Grosso “Cor Vigilans”. Gavotta. 

Привертає увагу яскравий тембровий контраст між духовими інструментами у 

складі concertino (тт. 1–4) і мішаним струнно-духовим tutti (тт. 5–9), практично 

неможливий у концертах тогочасних італійських композиторів через 

відсутність духових інструментів у складі їх концертних оркестрів. 
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Приклад 78. Б. Марчелло. Concerto per Violino (a cinque) in Re Maggiore, І ч. 

«Вибуховість» унісону скрипок шістнадцятими зі стрибками у темпі Presto 

нагадує початок багатьох концертів А. Вівальді. 

 

 

 
Приклад 79. А. Марчелло. Oboe Concerto in D minor, І ч. Примітними є 

почергові включення basso continuo, що безпосередньо впливає на щільність і 

глибину викладу. 



509 

 

 
 

Приклад 80. А. Марчелло. Oboe Concerto in D minor, І ч, тт. 35–38. Діалоги 

між солістом і оркестром: унікальність кожного тембру виявляється 

максимально рельєфно завдяки паузам у партії другого учасника. 

 
 

 
 

Приклад 81. Е. Далль’Абако. Другий концерт ор. 2, І ч., тт. 49–54. Звертає 

увагу значна хроматизація викладу, часті відхилення, щільна фактура без пауз 

і просвітлень — усе посилює похмурість і суворість характеру музики. 
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Приклад 82. Е. Далль’Абако. Перший концерт ор. 6, І ч., тт. 1–8. Концерти 

цього опусу примітні незвичним оркеструванням для трьох груп скрипок, 

однієї групи альтів і basso continuo. Це ніби зміщує звучання у верхній регістр 

й посилює незмінно світлий характер творів циклу. Мелодія в партіях перших 

і других скрипок виділяється більшою складністю і включенням нот короткої 

тривалості. 
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Приклад 83. А. Монтанарі, Концерт До мажор, ІІ ч., тт. 1–11. Приклад 

наспівної «арії» у виконанні скрипки solo з безконечною мелодією на тлі 

м’якого супроводу струнних інструментів, вторинність якого підкреслюється 

рівними восьмими, що відчутно контрастують вільному плину мелодії у 

соліста. 
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Приклад 84. П. Локателлі, другий концерт ор. 1, І ч., початок. Незвичним є 

інструментальний склад concertino, який включає альт. Це робить дві 

конкуруючі групи майже рівні за силою і статусом, що типово для concerto 

grosso загалом (на відміну від сольного концерту). 
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Приклад 85. П. Локателлі, восьмий концерт ор. 1, Pastorale ad Libitum 

obbligati con Tutti il Concerto grosso, тт. 32–34. Ця частина є яскравим 

прикладом винахідливості композитора, який безперервно чергує вступи 

солістів і оркестрантів, що робить коливання щільності безперервними. 

Звертають увагу почергові включення клавесину, що підкреслює 

перманентність трансформацій викладу. 
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Приклад 86. П. Локателлі, перший каприс з концертів ор. 3. Карколомна 

віртуозність цих каприсів знайшла своє віддзеркалення в Каприсах 

Н. Паганіні, написаних майже через сто років після творів П. Локателлі. 
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Приклад 87. П. Локателлі, двадцять перший каприс з концертів ор. 3. 

Технічні вимоги до скрипаля цілком суголосні творам ХІХ і ХХ ст. 
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Приклад 88. П. Локателлі, двадцять другий каприс, використання найвищих 

нот скрипкового діапазону. 
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Приклад 89. Дж. Валентіні. Перший концерт для гобоя, струнних 

інструментів і basso continuo до мажор, І ч., тт. 1–6: зіставлення схожого 

тематичного матеріалу у викладі скрипок на тлі досить щільного супроводу і 

солюючого гобоя на тлі прозорішого супроводу у високих струнних 

інструментів утворює значний тембровий контраст за умов панування 

незмінно святкового настрою. 
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Приклад 90. Дж. Валентіні, перший концерт ор. 7, І ч., початок. У соліста 

тривала каденція, яку кілька разів перебиває оркестр: тендітне solo скрипки у 

другій — третій октавах й оркестр, що звучить у середньому та низькому 

регістрах, утворюють протистояння ніби об’єктивного і суб’єктивного начал. 
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Приклад 91. Й. Хайнікен, Concerto con 2 Corni a caccia, S 231, І ч., тт. 20–24. 

У тт. 22–23 привертають увагу перегукування між духовими і струнними 

інструментами. Валторни ніби інтегровані до складу оркестру, а не 

протистояють йому. 

 

 
Приклад 92. Й. Хайнікен, Concerto con 2 Corni a caccia, S 231, І ч., тт. 20–24. 

Включення до складу оркестру флейт у другій частині ще відчутніше 

розширило темброву палітру, що дуже типово для концертного оркестру 

тогочасних німецьких композиторів. 
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Приклад 93. Й. Пізендель, Скрипковий концерт ре мажор, І ч. Склад оркестру 

привертає увагу включенням до нього гобоїв. Попри те, що у більшості частин 

цього твору солює скрипка, у першій частині вона паузує і за викладом це 

concerto ripieno. У 4 і 6 тактах гобої зіставлено зі струнними інструментами, а 

надалі духові інструменти точно дублюють скрипки: основний тембровий 

(гобої і скрипка) та видовий (concerto ripieno і concerto solo) контраст 

виявляється, насамперед, між частинами. 
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Приклад 94. Й. Пізендель, Скрипковий концерт ре мажор, ІІІ ч. При 

порівнянні з попереднім прикладом стає очевидним глибокий контраст 

фактури викладу, тембрових акцентів і виду концерту, до якого звертається 

композитор. 

 

 
Приклад 95. К. Ґраупнер, Концерт для віоли д’амур GWV 336. Привертає 

увагу включення до складу групи інструментів basso continuo фагота, що було 

на той час цілком невластивим прийомом у концертах італійських 

композиторів. 
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Приклад 96. Й. Кванц, флейтовий концерт соль мажор QV 5:174, І ч.: приклад 

ритмічного, регістрового і тембрового виділення флейти на тлі струнного 

оркестру. Зрозуміло, що композиторові не потрібні «конкуренти» солісту у 

складі оркестру. Тому, на відміну від більшості співвітчизників, цей 

композитор спирається на монохромний струнний оркестр, який уможливлює 

яскравий контраст між тембром, манерою гри і особливостями викладу соліста 

й оркестру. 
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Приклад 97. Ґ. Ф. Телеманн, Скрипковий концерт фа мажор, TWV 51:F 4, І ч. 

Твір чи не найбільше вражає оркеструванням не лише серед десятків концертів 

цього композитора, а й тогочасних концертів загалом. Великий і тембрально 

різноманітний оркестр є прикладом змін, які спіткали оркестр за кілька 

десятиліть XVIII ст. 



524 

 

 
 

Приклад 98. Ґ. Ф. Телеманн, Скрипковий концерт фа мажор, TWV 51:F 4, І ч. 

«побічна партія». Її початок (f – e – es) інтонаційно схожий із початком 

побічної партії у першій частині Сорок першої симфонії В. А. Моцарта, хоча 

оркестровка не збігається (у В. А. Моцарта цю поспівку доручено духовим 

інструментам). 
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Приклад 99. Ґ. Ф. Телеманн, Скрипковий концерт фа мажор, TWV 51:F 4, 

Corsicana, тт. 9–11. Приклад дуже незвичної оркестровки: в партії соліста 

проставлено fortissimo, позначено акцентне виділення кожної долі 

шістнадцятими, що зумовлює жорстку, відчайдушну манеру виконання 

(примітним є і домінантовий нонакорд в т. 10) на тлі ледь чутних на piano 

pizzicato в оркестрі. 

 

 
Приклад 100. Й. С. Бах, скрипковий концерт BWV1042 мі мажор, І ч., тт. 1–6. 

Твір починається рухом по тонічному тризвуку в оркестрі. Звертає також увагу 

мелодизація басової лінії, яка є відлунням гамоподібного пасажу в партії 

скрипок. 
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Приклад 101. Й. С. Бах, скрипковий концерт BWV1042 мі мажор, І ч., тт. 10–

12. Сольний епізод починається з руху по тонічному тризвуку, що утворює 

єдність з тутійним епізодом. 

 

 
 

Приклад 102. Й. С. Бах, скрипковий концерт BWV1041 ля мінор, І ч., тт. 43–

50. Приклад типового для концертів Й. С. Баха неточного в ритмічному та 

інтонаційному плані перегукування у між солістом і оркестром, яке 

утворюється завдяки мелодизації басової лінії (тт. 45–49). 
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Приклад 103. Й. С. Бах, скрипковий концерт BWV1042 мі мажор, І ч., тт. 56–

64. Не дуже частий у бароковій музиці випадок, коли солісту доручено 

фігурації (у цьому випадку тремоло, від т. 57), а в оркестрі викладено 

тематичний матеріал. Це яскравий також приклад взаємопроникнення 

гомофонної і поліфонічної фактур, адже фігураційний матеріал в партії соліста 

вочевидь є супровідним щодо тематичного, презентованого кількома лініями 

у різних інструментів в оркестрі. 
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Приклад 104. Й. С. Бах, Клавірний концерт BWV1052 ре мінор, І ч., тт. 13–15, 

приклад використання фоно-орнаментального дублювання (тт. 14–15 між 

партією лівої руки соліста та інструментами групи continuo), яке не було 

типовим для викладу барокових композиторів. 

 

 

 
Приклад105. Й. С. Бах, скрипковий концерт BWV1041 ля мінор, ІІІ ч., тт. 5–

12. У тт. 6–9 повторення h2 відтіняється завдяки інтенсифікації руху в середніх 

голосах (вступ других скрипок) і в басу (від т. 10). 
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Приклад 106. Й. С. Бах, перший «Бранденбурзький концерт», І ч., початок. 

Виділення валторн не лише завдяки тембровому, а й ритмічному контрасту 

(поліритмії) у тт. 1–3 І ч.: у валторн тріольна пульсація, а у решти 

виконавців — дуольна. 

 

 
Приклад 107. Й. С. Бах, перший «Бранденбурзький концерт», І ч., тт. 31–34: 

яскраві перегукування між мішаним тембром tutti, духовими інструментами і 

мішаним тембром струнних інструментів і гобоїв (т. 35). Рельєфному 

виділенню кожної групи тембрів сприяє однаковість музичного матеріалу. 
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Приклад 108. Й. С. Бах, другий «Бранденбурзький концерт», І ч., тт. 20–21. 

Проблеми балансу у бароковому оркестрі проявляються, коли такі несхожі 

інструменти, як труба і флейта залишаються без підтримки оркестру на тлі 

лише basso continuo. Саме він сприяє пом’якшенню відмінності між різними 

інструментами. 

 

 
Приклад 109. Й. С. Бах, третій «Бранденбурзький концерт», І ч., тт. 10–13. 

Камерний концерт, у якому кожний виконавець трактується, як соліст, і має 

власну партію (що не виключає спорадичних дублювань з іншими). 
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Приклад 110. Й. С. Бах, третій «Бранденбурзький концерт», І ч., тт. 111–118. 

Почергове солювання альтів (тт. 111–113), виокремленню яких сприяють 

неоднакові динамічні відтінки в різних партіях змінюється виділенням 

музичного матеріалу у викладі віолончелей (від т. 114) за рахунок віртуозно-

складних партій зі стрибками в межах квінтдецими у швидкому темпі 

шістнадцятими. 
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Приклад 111. Й. С. Бах, четвертий «Бранденбурзький концерт», ІІ ч., тт. 1–9. 

Упродовж всієї частини всі троє солістів безперервно грають разом, як єдина 

група, до яких час від часу доєднується оркестр, посилюючи риси concerto 

grosso (у крайніх частинах яскравішими є риси сольного концерту). 

 
Приклад 112. Й. С. Бах, п’ятий «Бранденбурзький концерт», ІІ ч., тт. 1–9. 

Акцентне дублювання перших долей у кожному такті між віолоне, клавесином 

і віолончелями. 



533 

 

 
 

Приклад 113. Й. С. Бах, п’ятий «Бранденбурзький концерт», І ч., початок. 

Функціональне переключення клавесина позначено зникненням цифрувань і 

виписаною партією правої руки, починаючи з дев’ятого такту. 
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Приклад 114. Й. С. Бах. П’ятий «Бранденбурзький концерт», І. ч., тт. 135–

136. Приклад оркестрової педалі в партії віолоне (контрабаса). 

 

 
Приклад 115. Й. С. Бах, шостий «Бранденбурзький концерт» І ч., тт. 14–21. 

Розрідження перманентно щільної фактури завдяки солюванню віоли (тт. 17–

18). 
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Приклад 116. Ж.-М. Леклер, третій концерт ор. 7, І. ч., тт. 49–52. 

Перегукування між солістом і першими скрипками та другими. 

 

 
 

Приклад 117. Ґ. Ф. Гендель, Концерти для оргàна з оркестром ор. 4 № 4, І ч., 

тт. 21–27. Приклад фоно-орнаментального дублювання між гобоями і 

струнними інструментами у непарних тактах, а також перегукувань між 

оркестром і солістом. 
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Приклад 118. Ґ. Ф. Гендель, Концерти для оргàна з оркестром ор. 4 № 3, І ч., 

тт. 1–8. Приклад гібридного жанру: поєднання рис concerto grosso і концерту 

для солюючого інструмента з оркестром. 
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Приклад 119. Ґ. Ф. Гендель, Концерти для оргàна з оркестром op. 4 № 4, І ч., 

тт. 50–52. Перегукування між скрипками і альтами з ледь чутним тембровим 

варіюванням. 

 

 

 

 
 

Приклад 120. Ґ. Ф. Гендель, Концерти для оргàна з оркестром ор. 4 № 5, І ч., 

тт. 50–52. Перегукування між оркестром (tutti) і солюючим інструментом з 

варіюванням щільності фактури. Також привертають увагу включення 

оркестру на тлі викладу музичного матеріалу в партії оргàна, що привносить 

тонке (завдяки тихій динаміці і паузуванню духових і більшості струнних 

інструментів) нюансування забарвлення. 
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Приклад 121. Ґ. Ф. Гендель, Концерти для оргàна з оркестром ор. 4 № 6, І ч., 

тт. 1–2. Привертає увагу варіювання духових інструментів у складі оркестру в 

різних концертах: так, у Шостому використано флейти, а не гобої, що посилює 

світлий характер музики і ледь відчутно додає високі обертони. 

 

 
Приклад 121. Ґ. Ф. Гендель, Concerti Grossi ор. 6 № 1, І ч., тт. 1–9. Примітна 

відносна самостійність партії гобоїв, які не завжди дублюють партію скрипок. 

Включення духових інструментів до складу оркестру було типово для 

німецьких композиторів. 
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Приклад 122. Ґ. Ф. Гендель, Concerti Grossi ор. 6 № 2, І ч., тт. 7–13. Ще один 

приклад цілком самостійної партії гобоїв. Вони не тільки утворюють виразні 

акценти на високих нотах, а й підкреслюють рівномірність ритмічної 

пульсації, контрастуючи неоднаковим тривалостям, що безперервно 

використовуються в партіях струнних інструментів. 
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Приклад 123. Ґ. Ф. Гендель, Concerti Grossi ор. 6 № 3, І ч., тт. 29–31. 

«Відхилення» в сольний концерт — партія солюючої скрипки значно 

яскравіша, технічніша та інтонаційно виразніша, порівняно з супроводом, 

який, однако, містить перегукування між групами concertino і grosso. У такий 

спосіб утворюється поєднання сольного і гроссо видів концерту. 

 

 

 

 
 

Приклад 124. Ґ. Ф. Гендель, Concerti Grossi ор. 6 № 7, ІІ ч., тт. 62–67. Спадні 

каскади у викладі з ледь відчутними коливаннями забарвлення різних 

струнних інструментів. 
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Приклад 125. Ґ. Ф. Гендель, Concerti Grossi ор. 6 № 9, ІІ ч., тт. 29–32. Інший 

приклад «відхилення» в сольний концерт: партія солюючої скрипки 

виділяється не лише інтонаційно і ритмічно, а й динамічно. 

 

 

 

 
Приклад 126. Ґ. Ф. Гендель, Concerti Grossi ор. 6 № 12, ІV ч., тт. 3–5. Ця 

коротка частина примітна у кількох аспектах. По-перше, максимально 

контрастним підходом до викладу музичного матеріалу у кожній з двох груп. 

По-друге, комбінуванням двох фактур: у солістів з concertino імітаційна 

поліфонія на тлі супроводу grosso. 
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Приклад 127. Ґ. Ф. Гендель, Концерт для двох оркестрів, HWV 332, ІІ ч.,  

тт. 1–4, що є рідкісним прикладом звернення до такої моделі концерту. 

 

 

 
Приклад 128. Й. Гайдн, Концерт для віолончелі з оркестром D Dur, І ч., 

тт. 25–28. Типове для викладу в оркестрі віденських класиків перегукування 

між духовими і струнними інструментами (тт. 26–27). 
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Приклад 129. Й. Гайдн, Концерт для віолончелі з оркестром D Dur, І ч., 

тт. 50–53. Використання тембрового ефекту в партії солюючої віолончелі (гра 

на певній струні). Привертає увагу також залучення внутрішнього оркестровго 

соліста (скрипки), з якою зовнішній оркестровий соліст (віолончель) грає в 

сексту. Цей епізод можна також сприймати, як своєрідну і короткотривалу 

ремінісценцію concerto grosso. 
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Приклад 129. Й. Гайдн, Концерт для труби з оркестром, І ч., тт. 6–11. 

Привертає увагу вступ соліста (одна нота) в т. 8, яка стає ніби закликом для 

всіх виконавців на духових інструментах і литаврах приєднатися до струнних 

інструментів. Такий заклик цілком можна сприймати, як прояв лідерських 

якостей соліста. 
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Приклад 130. В. А. Моцарт, Двадцять третій концерт для фортепіано з 

оркестром A Dur, І ч., тт. 31–35. Роль bassetto виконує партія альта, мелодична 

лінія якої у т. 33 передається віолончелям, а інші баси долучаються в т. 35, 

утворивши, у такий спосіб, своєрідне «crescendo» басової партії. 
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Приклад 130. В. А. Моцарт, Двадцять третій концерт для фортепіано з 

оркестром A Dur, І ч., тт. 36–44. Музичний матеріал повторюється, однак 

оркестровка змінюється завдяки включенню інших інструментів, що утворює 

тембровий рух і привносить нові відтінки у звучання оркестру. 
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Приклад 131. В. А. Моцарт, Двадцять третій концерт для фортепіано з 

оркестром A Dur, ІІ ч., тт. 35–37. Дуже мало інструментів мають, як кларнет, 

таку значну несхожість у звучанні верхнього і нижнього регістрів. Це 

уможливлює використання двох кларнетів, ніби двох різних інструментів: 

один виконує функцію супроводу, інший — мелодії. В. А. Моцарт 

неодноразово використовує такий прийом у Двадцять четвертому концерті для 

фортепіано з оркестром, а згодом і у Тридцять дев’ятій симфонії. 
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Приклад 131. В. А. Моцарт, Двадцять третій концерт для фортепіано з 

оркестром A Dur, ІІ ч., початок. Найпроникливіше ліричне, інтимно-довірливе 

звучання фортепіано. 
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Приклад 132. В. А. Моцарт, Двадцять третій концерт для фортепіано з 

оркестром A Dur, ІІ ч., тт. 12–15. Повторення теми в оркестрі, відчутно інше за 

характером звучання завдяки урізноманітненню барв, зокрема 

перегукуваннями між дерев’яними духовими інструментами, які набувають 

статусу внутрішніх оркестрових солістів у цьому творі. 
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Приклад 133. В. А. Моцарт, Двадцять четвертий концерт для фортепіано з 

оркестром c moll, І ч., тт. 81–86. Перегукування між дерев’яними духовими 

інструментами набувають ще більшого значення у драматичному Двадцять 

четвертому концерті. 
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Приклад 134. В. А. Моцарт, Двадцять четвертий концерт для фортепіано з 

оркестром c moll, І ч., тт. 37–44. Це єдиний концерт В. А. Моцарта, у якому 

поєднано всі чотири дерев’яних духових інструменти, що дає змогу 

оркеструвати тривалі епізоди лише для цих інструментів, чергуючи і 

зіставляючи їх і один з одним, і зі струнними. 
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Приклад 135. В. А. Моцарт, Двадцять четвертий концерт для фортепіано з 

оркестром c moll, І ч., тт. 234–237. Цілком інший, порівняно з бароковими 

концертами контраст втілюють драматичні зіставлення струнних інструментів 

і фортепіано та пронизливих «спалахів» оркестрових солістів. 
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Приклад 136. В. А. Моцарт, Двадцять четвертий концерт для фортепіано з 

оркестром c moll, І ч., тт. 332–335. Неймовірно високого напруження сягають 

зіставлення соліста і всього оркестру, зокрема у розробці. Це приклад 

цілковитого переосмислення В. А. Моцартом самої сутності концертності, що 

торує шлях до інструментальних концертів ХІХ–ХХ століть. 
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ДОДАТОК Б. SYMPHONIE СONCERTANTE І КОНЦЕРТ 

Symphonie concertante: основні жанрові характеристики 

Symphonie concertante 141  набула популярності в останній чверті 

XVIII ст.: Б. Брук пише, що за 40–45 років 200 композиторів написали майже 

600 творів в цьому жанрі [184, c. 133]. Не випадковим бачиться її виникнення 

у Франції зі схильністю французів до театралізації музики й перфомансу, що 

беруть початок в постановках при французькому королівському дворі. 

Symphonie concertante вийшла з ужитку протягом перших десятиліть ХІХ ст., 

поступившись жанрам симфонії, інструментального концерту, симфонічної 

поеми, увертюри тощо, але відродилась у ХХ ст. Її розвиток на першому етапі 

(1770 — приблизно 1810-ті роки) пов’язаний з віденським класицизмом. Одні 

з найперших symphonies concertantes належать Й. Гайдну (див. підрозділ 4. 6), 

хоча на титульній сторінці його творів 1760-х років такої назви немає. Із 

зміцненням романтичного стилю в музиці на початку ХІХ ст. symphonie 

concertante втрачає популярність, мабуть, насамперед через емоційну рівність. 

Становлення symphonie concertante саме у 1760-х роках пояснюється 

тим, що цей жанр поєднує ознаки симфонії, інструментального концерту і 

concerto grosso. Тому він не міг з’явитись до становлення симфонії, 

кристалізації зрілої сонатної форми і висунення сольного інструментального 

концерту на перший план. У середині XVIII ст. інструментальний концерт 

ніби абсорбував інші види концертів, і жанрова ніша, в якій перебував concerto 

grosso в епоху Бароко, стала вільною. Concerto grosso не був популярним серед 

композиторів-класиків: ймовірно, зіставлення групи солістів (малий колектив) 

і оркестру (великий колектив) видавалось їм недостатньо контрастним. Крім 

того, слід враховувати зміну концепції інструментального концерту загалом, 

адже в останній чверті XVIII ст. злагодженість, властива Бароко, змінює більш 

драматична опозиція соліста-індивідуала й оркестру-колективу. До того ж, 

відбулись революційні зміни в оркестрі третьої чверті XVIII ст. 

(стандартизація структури оркестру та його інструментального складу, 

зростання ролі тембру в ієрархії засобів музичної виразності, вилучення basso 

continuo зі складу оркестру, перегляд функції окремих інструментів, 

насамперед оргàна і клавесина тощо), які були такими значними, що їх слід 

вважати однією з ключових періодів кореляції між оркестром і концертом. 

Отже, поява symponie concertante саме у 1760–1770-х роках не була 

випадковою. 

Ріст популярності symphonie concertante пов’язано зі славою виконавців-

віртуозів142 у другій половині XVIII ст., авторитет яких укріплювали не лише 

 
141  У літературі трапляється італійський варіант терміна sinfonia concertante, яким В. А. Моцарт 

назвав свій твір для скрипки й альта з оркестром K. 364. Італійський термін В. А. Моцарт застосовує й до 

іншого твору — K. 297B для гобоя, кларнета, валторни і фагота. Однак французький термін symphonie 

concertante видається більш вдалим, бо наголошує на французькому походженні жанру. Тому його 

український переклад — концертна симфонія не використовуємо, щоб не втрачати його етимології. У 

німецькомовній літературі поширено термін Konzert-Symphonie. 
142  А. Вейнус вказує, що особливу популярність у публіки в Concerts Spirituels мали віртуози з 

Мангайма, їх вважали найбільш відомими інструменталістами [511, c. 94]. Це утворює ще одну ланку, яка 

пов’язує у одне ціле виконавську майстерність, уподобання публіки і новий музичний жанр. 
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концерти в салонах143, а й паризькі Concerts Spirituels, які відбувались, коли 

паризька опера була зачинена [188, c. 111]; вочевидь, ці концерти сприймали 

як заміну вишуканим театральним постановкам, так шанованих парижанами. 

Завдяки виконавцям-віртуозам проявляється опосередкований вплив 

Німеччини на становлення symphonie concertante: віртуози мангаймської 

школи сприяли популяризації жанру, а перебування їх у Парижі і наступне 

повернення до Німеччини сприяло поширенню symphonie concertante й за 

межами Франції.  

Symphonie concertante можна вважати своєрідним компромісом між 

бароковим концертом з кількома солістами і симфонією144. Гнучкий склад 

класицистичного оркестру надав змогу легко відмовлятись від небажаних 

двійників солістів в оркестрі, досягати контрасту між солістами на духових 

інструментах і струнним оркестром. Сонатна форма з двома темами, 

мотивною розробкою і можливістю навіть в мажорних творах драматизувати 

виклад завдяки відхиленням в мінорний лад акцептувала контраст в середині 

твору. Щоправда, в ранніх зразках symphonie concertante 1660-х років часом 

використовували старовинну концертну форму, яку поступово змінила 

сонатна, представлена «полегшеною» версією: мотивної розробки могло не 

бути або, у більш пізніх symphonie concertante, бути дуже короткою, а 

контрастність тем в експозиції — мінімальна. 

Такий підхід зумовлений концепцією symphonie concertante як 

розважального жанру. Драматичні зіткнення музичного матеріалу не властиві 

symphonies concertantes, тож переважала сонатна форма з мінімальним 

контрастом в експозиції і коротко-схематичною розробкою. Компроміс між 

двома жанрами вплинув і на оркестрування. Жанр симфонії, хоча й узвичаює 

перегукування між окремими тембрами, проте для неї більш властиве 

зіставлення інструментальних груп, ніж окремих виконавців чи виконавця і 

групи. Водночас, основу всіх видів концерту становить контраст передусім 

між solo і tutti. Не слід забувати і те, що концерт вочевидь більш видовищний, 

ніж симфонія: соліст перебуває на передньому плані, публіка захоплюється 

його виконавською манерою, театралізованими жестами, мімікою, тобто він 

взаємодіє з аудиторією, на відміну від оркестру в симфонії. 

Symphonie concertante — мелодичний твір, доступний для сприйняття, 

світлий і спокійний за характером, у якому переважає прозора фактура, щоб 

затьмарити ясну і наспівну мелодію. Вона завжди написана в мажорному 

ладу145, щоб не зруйнувати емоційно розслабленого стану слухача. Ймовірно, 

сьогодні symphonie concertante можна було б назвати «популярною музикою», 

«музикою для всіх», що жодним чином не применшує її значення і не знецінює 

 
143 Б. Мелані також вказує, що концерти просто неба регулярно відбувались в садах і парках Версаля, 

а музиканти, які не мали доступу до «королівського кола», влаштовували концерти у приватних будинках для 

шанувальників музики [181, c. 4]. 
144 Цікаво, що симфонією, популярною в Німеччині, не цікавилась французька еліта [188, c. 110]. До 

кінця XVIII ст. симфонії у Франції часто виконували як вступ до концерту сольних виконавців, зокрема 

співаків. Цим пояснюються виникнення symphonie concertante саме у Франції й особливу популярність у 

Парижі. 
145 Б. Брук пише про один-єдиний виняток — symphonie concertante в мінорі [184, c. 134]. 
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зацікавлень композиторів цим жанром. Symphonie concertante набула 

поширення і серед англійських композиторів [434, c. 111]. 

Головна відмінність symphonie concertante від інструментального 

концерту з кількома солістами полягає у принципах викладу музичного 

матеріалу. У symphonie concertante солісти (їх склад варіюється від двох 

скрипок у перших творах до найрізноманітніших комбінацій струнних і 

духових інструментів, кількість яких сягала дев’яти у більше пізніх зразках) 

перебувають на передньому плані, а оркестр утворює ненав’язливий супровід 

до мелодичного матеріалу у викладі солістів. Окрім першого tutti, оркестр не 

виконує мелодичної функції, а перегукування між солістами і прояв 

змагального начала, іманентно притаманний концерту, відсутній. В 

інструментальному концерті діалог між солістами й оркестром більш 

активний завдяки можливим вторгненням останнього в сольні епізоди, тому 

взаємодія між двома сторонами, наголос на опозиції між ними, триває 

постійно і становить основу основ концерту. Слід звернути увагу й на характер 

других частин. У symphonie concertante, зважаючи на її розважальний 

характер, повільна частина не надто емоційна, драматичність або сумна, бо це 

засмучувало б слухачів, а спокійний плину музики в других частинах надавав 

їм ознак дивертисментну. Така «неважливість» середніх частин в концепції 

твору зумовлювала їх «стислість», мінімізувала їх значення в циклі, аж до 

відмови від них загалом 146 . Це означало перетворення традиційного 

тричастинного концертного циклу на двочастинний. У веселому, грайливому, 

інколи танцювальному за характером фіналі найчастіше використовували 

форму рондо або менует чи тему з варіаціями. 

Порівнюючи другі частини в symphonie concertante і в сольному 

концерті, бачимо суттєву відмінність між ними: і в барокових, і в 

ранньокласицистичних творах їх розглядали як драматургічно важливі з 

погляду на контраст (ладовий, тональний, тембровий, емоційний) щодо 

крайніх частин циклу. У більшості концертів середня частина — це ліричні 

роздуми і меланхолійні спогади (мінорний лад) чи світлі мрії і споглядання 

(мажорний лад), що надає можливість змінити емоційний стан. Такі контрасти 

відбивають принцип концертності на рівні всього циклу, а не тільки в кожній 

із частин. Вкрай рідко вона відсутня чи зведена до кількох акордів-зв’язки, що 

означає відмову композитора від звичної будови циклу: це нестандартний 

випадок, як у третьому Бранденбурзькому концерті Й. С. Баха. 

Отже, крім спільних ознак між symphonie concertante й 

інструментальним концертом з кількома солістами, є відмінності й 

концептуального характеру: незначний або загалом відсутній принцип 

концертності в першому жанрі й безальтернативний і опорний у другому. Цим 

зумовлене переважання більш легкого й розважального характеру музики в 

першому випадку і значно різноманітнішого — у другому; зведення багатьох 

функцій оркестру, фактично, до однієї — супровідної в symphonie concertante 

і відчутно ширший і різноманітний потенціал оркестру в сольному концерті; 

 
146 Б. Брук вказує, що приблизно 50 відсотків symphonie concertante мають дві частини [184, c. 135]. 
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поширення дивертисментних, коротких і неконтрастних до крайніх частин 

середніх в symphonie concertante й опора на контрастні середні частини, 

глибокі, тривалі й зазвичай емоційно, ладово, фактурно, темброво тощо. 

Важко однозначно назвати причини занепаду symphonie concertante 

після 1810-х років, вірогідно, це сталось під впливом естетичних, соціальних і 

культурних перетворень. Сформувався культ одного віртуоза, якому не 

становить конкуренції група солістів, як в symphonie concertante. У цьому 

переконує розквіт віртуозного концерту в першій чверті ХІХ ст. 

Жанр symphonie concertante дотепер не часто привертає увагу 

дослідників: в окремих монографіях з історії концерту (А. Вейнус, Т. Роудер) 

й оркестру (Г. Благодатов, П. Беккер) міститься вкрай стисла інформація про 

нього; є стаття Б. Брука, присвячена symphonie concertante і написана майже 

50 років тому, і стаття С. Солдатової, яка стисло викладає матеріал, постійно 

посилаючись на Б. Брука147. У статті О. Гумена йдеться лише про один твір, а 

не жанр загалом148. Прикро констатувати, що дотепер немає монографічного 

дослідження цього феномену в історії гібридних жанрів. Похідний характер 

symphonie concertante від концерту зумовив потребу у цьому стислому огляді 

з акцентом на відмінностях між symphonie concertante і концертом для кількох 

солістів. 

 

Symphonie concertante і симфонія-концерт у творчості Й. Гайдна 

 

Розглянемо детальніше, як приклад, Sinfonia concertante B-dur № 105 

Й. Гайдна. Це єдиний у доробку Й. Гайдна є твір, який сам автор визначив як 

Sinfonia concertante. Цю симфонію було написано під час перших гастролей 

Й. Гайдна до Лондона 1792 року; зараз її публікують під номером 105. На 

початку ХХ ст. австрійсько-український музикознавець та композитор 

Євсевій (Евсебій) Мандичевський у Відні видав зі своєю нумерацією 104 

симфонії Й. Гайдна: остання симфонія Гайдна № 104, так звана «Саломон», 

датується травнем 1795 року. А. ван Гобокен додав до цього списку Sinfonia 

concertante B-dur під номером 105, а також ще три знайдені симфонії під 

номерам 106, 107 та 108. Оскільки симфонію № 106 втрачено, на сьогодні ми 

маємо 107 симфоній Й. Гайдна. 

Як відомо з біографічних даних, зокрема листів та щоденників 

композитора, Й. Гайдн зробив дві гастрольні подорожі в Лондон (у 1791—

1792 та у 1794–1795 роках). У концертному сезоні 1791–1792 років 

Й. П. Саломон влаштував для Й. Гайдна у Лондоні серію концертів, які мали 

величезний розголос та фінансовий успіх. Тож одразу з’явилися конкуренти, 

які зорганізували іншу антрепризу під назвою «Професійні концерти» та 

запросили до Лондона на цілий 1792 рік колишнього учня Й. Гайдна Іґнаца 

Плеєля з очевидним наміром запропонувати публіці сенсаційну конкуренцію 

 
147  Солдатова, С. Е. (2019). Жанр концертной симфонии в его историческом развитии. Журнал 

Общества теории музыки: выпуск 3 (27). С. 79–87. 
148 Гумен, О. (2009). В. Кікта. Концертна симфонія для арфи з оркестром «Фрески Софії Київської». 

Студії мистецтвознавчі. Київ: ІМФЕ НАН України, № 4 (28). С. 74–79. 
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між учителем та учнем. І. Плеєль приїхав до Лондона 23 грудня 1791 року й 

пообідав з Гайдном 24 грудня (перед Різдвом) — вони добре порозумілися й 

разом пішли в лондонську оперу 31 грудня перед Новим 1792 роком149. 

І. Плеєль славився у Франції, де він постійно працював, своїми 

symphonies concertantes, й організатори його антрепризи напевно сподівалися 

на перемогу цього модного жанру над гайднівською симфонією. Наприкінці 

лютого 1792 року в Лондоні пролунала концертна симфонія для шести 

сольних інструментів та оркестру І. Плеєля. Й. Саломон та Й. Гайдн вирішили 

відповісти створенням гайднівської концертної симфонії. У приватному листі 

Й. Гайдн писав: «Зараз я працюю для Саломонового Концерту і маю докласти 

всі можливі зусилля, тому що наші супротивники з Професійного зібрання, 

привезли сюди мого учня Плеєля зі Страсбурга для диригування їхніми 

концертами. Отож відбудеться кривава Гармонічна війна між майстром та 

учнем, про це починають говорити у всіх газетах, але мені здається, що вона 

незабаром перетвориться на альянс, бо мій кредит збудований занадто твердо. 

По приїзді Плеєль виказав до мене таку скромність, що знову завоював мою 

любов, ми нарівно поділимось нашою славою, й кожен із задоволенням поїде 

додому»150. 

Вигляд автографу партитури дає змогу припустити, що Гайдн писав цю 

симфонію дуже швидко у великому поспіху. Здогадно він створив її за якийсь 

тиждень від 27 лютого до 9 березня 1792 року, коли відбулася її прем’єра. 

Симфонія написана для квартету солістів: скрипки principale та трьох 

інструментів obbligati: гобоя, фагота та віолончелі. Солістів супроводжували: 

— духова група, до якої належали: флейта, два оркестрові гобої (за 

виданням Р. Ландона; в інших виданнях один другий гобой), дві натуральні 

валторни, два оркестрові фаготи (за виданням Р. Ландона); 

— дві труби та литаври; 

— струнна смичкова група: перші і другі скрипки, альти, віолончелі та 

бас (без уточнення). 

Партію скрипки principale виконував сам Й. Саломон, решта солістів 

були музиканти його оркестру. Відомо, що партію перших скрипок в 

Саломоновому оркестрі виконували щонайменше чотири пульти, тобто вісім 

виконавців: часте позначення оркестрових партій у групі струнних смичкових 

як однина (violino, viola, violoncello) слід розглядати або як данину, бароковій 

традиції, або як підкреслення єдиної цілості цих партій. 

Симфонія беззастережно належить класицистичному музичному стилю. 

Віртуозність стосується не тільки викладу партій солістів, а й власне техніки 

композиції та оркестрування. Здається, Й. Гайдн у цьому творі перепробував 

усі варіанти комбінування та перегукування чотирьох сольних інструментів як 

чотирьох драматичних характерів. Особливо вражає, як композитору вдається 

не ображаючи жодного зі солістів, постійно підкреслювати провідну роль 

скрипки principale. 

 
149 Лист Й. Гайдна до Маріанни фон Ґенцінґер від 17.01.1792 [273, c. 274–275]. 
150 Там само. 
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Моделлю жанру, форми та фактури Гайдновської концертної симфонії є 

класицистичний сольний концерт: тричастинна структура циклу і подвійна 

сонатна експозиція в першій частині. Це також стосується фактури та 

оркестрування: різноманітні дублювання, досягнення повноти гармонії за 

рахунок оркестрових педалей та різноманітних фігурацій, постійне 

використання контрастної поліфонії попри незмінність гомофонно-

гармонічної основи.  

Утім, є й деякі особливості, які дають підстави стверджувати про певний 

зв’язок з бароковим concerto grosso. По-перше, солісти грають tutti разом з 

оркестром (у складі якого і струнні, і духові інструменти), тобто вони не 

відокремлюються від оркестру (проте, можливо, це й є одна з головних 

загальних родових рис жанру symphonie concertante). По-друге, у другій 

частині відсутні труби з литаврами, тобто змінено структуру оркестру, що 

типово для багатьох барокових концертів. По-третє, без урахування квартету 

солістів оркестр складається з головної «тутійної» струнної смичкової групи 

та двох додаткових груп: дерев’яних духових та мідних духових інструментів. 

Однак група дерев’яних духових невеличка за складом і майже завжди 

обмежується підсилювальним дублюванням tutti (дуже рідко трапляються 

гармонічні педалі). Щоправда, можна зазначити, що дублювання мелодії 

флейтою у верхню октаву має не тільки підсилювальний, а й тембровий 

характер. Зрозуміло, це дублювання допомагає яскравіше показати квартет 

солістів, але при вивченні партитури інколи справляє враження певної 

механічності (наприклад, якщо порівняти дублювання у верхню октаву у т. 1 

та в нижню у т. 8), особливо помітної поряд з віртуозною розробкою 

композитором інших партій, особливо сольних. 

Навпаки, група мідних духових (валторни, труби, литаври) відіграє 

самостійну й дуже важливу артистичну роль. У другій частині — пасторально-

ідилічному Andante — акомпанування валторнами солістів набуває такого 

великого значення, що валторни навіть починають ніби претендувати на 

входження до складу сольної групи. 

Варто також відзначити, що в оркестровій експозиції першої частини в 

тутійному акомпанементу є паузи, що відкриває для квартету солістів 

можливість грати без tutti (тт. 26–32). Не можна не згадати цілком неочікувані 

«бетховенські» речитативи сольної скрипки у третій частині — 

драматизованому контрдансі Allegro con spirito (ІІІ ч., т. 281). Загалом, у цій 

частині скрипка найбільше претендує на роль головного соліста. Тож можна 

зробити висновок, що у своїй концертній симфонії Й. Гайдн спромігся 

поєднати риси сольного класицистичного концерту, класицистичної симфонії 

та дивертисменту, а також барокового concerto grosso. 

Звернімося до ще однієї симфонії Й. Гайдна, яку так само слід 

визначити, як symphonies concertantes, попри відсутність вказівки 

композитора. Ідеться про Симфонія D-dur № 31 «Mit dem Hornsignal» («Із 

сигналом ріжка»). Її було написано влітку 1765 року після того, як князь 

М. Естергазі на довгі прохання Й. Гайдна збільшив кількість валторністів у 

капелі до чотирьох. Тож Й. Гайдн відзначив цю подію створенням симфонії з 
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використанням квартету валторн та двох ріжкових сигналів, які й спонукали 

майбутній публіці (не композиторові) дати назву цьому твору. Дослідники 

вважають, що початкова фанфара для чотирьох валторн нагадує сигнали 

ріжків не мисливських, а поштових, а наступна тема сольної валторни нагадує 

або цитує хорватський військовий сигнал [284; 521; 543, c. 312].  

За 20 років потому, німецьке нотне видавництво «Forster» приблизно 

1786 опублікувало цей твір під італійською жанровою назвою concertante 

sinfonia, а 1788 року паризьке нотне видавництво «Siebert» під назвою sinfonia 

concertante – концертантна симфонія. Втім, 1765 року ця жанрова назва ще не 

користувалася популярністю та, ймовірно, не була відома Й. Гайдну. Квартет 

валторн Й Гайдн використав ще у трьох своїх симфоніях раннього періоду: 

(№ № 13, 39 та 72). 

Враховуючи, що вся капела Естергазі в середині 1760-х років складалася 

приблизно з 16 музикантів [543, c. 312], можна зробити висновок, що квартет 

валторністів був потрібен для виконання просто неба дивертисментів та іншої 

розважальної музики, до якої певною мірою належали й симфонії. Оскільки 

тодішні скрипки з коротким грифом були дещо тихіші за сучасні інструменти 

та партію навіть перших скрипок грали максимум 3–4 скрипалі, то гучність 

чотирьох валторн мала домінувати при спільному музикуванні. Можна 

припустити, що Й. Гайдн саме на й розраховував на такий ефект, але скрипки, 

незважаючи на звукове домінування мідних інструментів, все ж таки були 

добре чутні через роздільне просторове розміщення різних груп музикантів.  

Так, ми бачимо, що вже перша фанфара forte чотирьох валторн 

супроводжується не тільки акордом струнних forte, а й наступним мотивом 

piano. Цю особливість оркестрування досить важко зберегти при 

стандартному сучасному сценічному розміщенні музикантів та виконанні 

силами камерного оркестру або при звукозаписі та звуковідтворенні. 

Особливо зазначмо, що Й. Гайдн інколи доручає першій валторні грати у стилі 

clarino (тобто на дуже високих обертонах), використовуючи fis2 октави та c3 за 

нотацією (ІІІ ч., тт. 48–56 третьої частини), але здебільшого валторни грають 

у фанфарному натуральному стилі. 

Симфонія написана для трьох груп:  

— чотирьох натуральних валторн — своєрідна концертна група; 

— струнних смичкових (партії першої скрипки, другої скрипки, альта та 

баса — віолончелі та контрабаса, до яких долучався фагот та клавесин, а також 

спорадично сольні партії скрипки principale, віолончелі та контрабаса) — 

головна група;  

— дерев’яних духових (флейта, два гобої) — допоміжна група. 

Отже, валторни в основному солюють, перебуваючи у центрі уваги, 

струнні здебільшого досить самостійно акомпанують (свого роду контрастна 

поліфонія на гомофонно-гармонічній базі) або навіть солюють, а дерев’яні 

духові, як правило, дублюють групу валторн або групу струнних. Однак кожна 

з груп може виконувати будь-яку з цих трьох функцій.  

У першій частині — Allegro окремо слід вказати на абсолютне соло 

флейти (тт. 41; 75), якому Й. Гайдн вочевидь надавав особливе значення та 



562 

 

епізод, в якому концертує група струнних, але функцію баса виконує 

віолончель соло, а решта басів має паузи (т. 11).  

Друга частина — Adagio нагадує драматичну оперну сцену, написана без 

дерев’яних духових для двох пар натуральних валторн різного строю (Ре та 

Соль), сольної скрипки, сольної віолончелі та струнної групи у трьох 

фактурних образах: pizzicato — акомпанемент, arco piano або pianissimo — 

основний мелодичний тематизм, arco forte — контрастний тематизм (бурхливі 

пасажі та акорди). Варто підкреслити, що використання валторн у різних 

строях уможливлювало їх використання у різних тональностях та було на той 

час новітнім досягненням техніки оркестрування. 

Третя частина — Менует: крайні розділи повторюють оркестрування 

першої частини, але з ефектами контрасту. Тріо у характері сільського 

лендлера примітно яскраво контрастними зіставленнями першої пари валторн 

з гобоями або флейтою (тт. 41–44, 53–57) і другої у складі валторн і скрипок 

(тт. 45–48). Така варіативність загалом притаманна оркестровому стилю 

Й. Гайдна. У даному разі змагання між двома парами валторн (та їх дублерами 

супутниками) посилює прояв концертності у творі. 

Четверта частина являє собою тему в характері повільної урочистої ходи 

(маршу) зі сімома варіаціями та кодою. Кожна варіація має нове 

оркестрування: 

Тема: група струнних. 

Варіація 1: солюють друга пара валторн з парою гобоїв у супроводі 

струнних. 

Варіація 2: віолончель соло у супроводі струнних. 

Варіація 3: флейта соло у супроводі струнних.  

Варіація 4: солюють обидві пари валторн, причому у партії першій 

валторні використана техніка гри clarino (у третій октаві за записом). 

Варіація 5: солює скрипка principale. 

Варіація 6: tutti всього оркестру, що слід розуміти як концертування 

групи струнних смичкових, яку підсилюють шляхом дублювання група 

дерев’яних духових та група валторн (за жанровим визначенням ця варіація є, 

фактично, концертом для оркестру, як ми розуміємо цей термін у ХХІ ст.). 

Варіація 7: супровід складається з тутійних партій високих струнних 

смичкових (першої скрипки, другої скрипки та альта). Також є дві басові 

партії: в одній партії віртуозне соло (запис у теноровому ключі, діапазон від А 

великої до h1), у другій — супровідний бас, записаний у басовому ключі (тт. 1–

4). У виданні партитури симфонії під редакцією Є. Мандичевського сольна 

партія позначена «Violoncello Solo», а супровідна басова — просто 

«Violoncello». Це означає, що віолончелей потрібно декілька — сольну та 

додаткові у складі оркестру. У виданні партитури симфонії під редакцією 

Р. Ландона супровідна басова партія так само позначена «Violoncello», проте 

сольна партія позначена «Violone», до того ж, у квадратних дужках, очевидно, 

від редактора додано: [Basso] [Solo]. Нарешті, А ван Гобокен у своєму 

довіднику повідомляє, що у прижиттєвому виданні партій симфонії у партії 

«Violoncello e Basso» вказано «Viollo e Fagotto Solo», тобто «Violoncello e 
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Fagotto Solo» (окремої партії фагота чи ранішої згадки про цей інструмент у 

партії баса нема [284]). Усі сучасні виконавці і дослідники Й. Гайдна 

беззастережно використовують редакції Р. Ландона. Це логічно, бо віолончель 

вже солювала у другій варіації, де її партія значно віртуозніша, а діапазон 

значно вищий (від а до e2), а партію в автографі викладено в сопрановому 

ключі (примітка Р. Ландона на ст. 84 партитури).  

Кода — Presto: tutti всього оркестру, надзвичайно оригінальне за 

музичною формою, гармонічним розвитком та фактурою й оркестровкою. 

Поділяється на три короткі розділи. У першому маємо тільки унісони: 

бурхливим спадним пасажам скрипок відповідають тяжкі удари решти 

оркестру — ніби пошуки потрібної тональності. Другий розділ — 

танцювальний варіант «золотого ходу» валторн, причому другій парі валторн, 

підсиленій низькими гобоями та високою флейтою, відповідає перша пара 

валторн, підсилена високими гобоями (в обох випадках їх ще дублюють друга 

скрипка та альт). Нарешті, в кінці звучить початкова фанфара валторн у 

супроводі оркестру tutti (тт. 164–170). 
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ДОДАТОК В. СИМФОНІЯ І КОНЦЕРТ У СЕРЕДИНІ XVIII СТОЛІТТЯ 

У другій половині XVIII ст. сольний концерт залишився майже 

безальтернативним видом концерту у творчості композиторів всієї Європи 

(обережну конкуренцію йому склала simphonie concertante, в якій поєднано 

ознаки concerto grosso151 (кілька перманентних солістів) і симфонії (сонатна 

форма, парний склад оркестру). Головною причиною відмови від інших видів 

концерту, крім сольного, став швидкий розвиток симфонії, що з’явилась на 

початку1740-х років в Ломбардії (Північна Італія). Народження цього нового 

жанру пов’язують з оперною увертюрою (послідовність розділів — швидкий 

та енергійний, повільний і ліричний; наспівний і танцювальний), і sinfonia — 

одночастинним оркестровим епізодом в опері або циклі мадригалів. 

Віддзеркалюючи значне зацікавлення публіки публічними концертами, 

симфонія швидко посіла центральне місце серед інших жанрів 

інструментальної музики. Наприклад, П. Лакі посилається на каталог Жана Ля 

Рю, який містив 16 558 зразків симфоній, написаних протягом XVIII ст. 

Щоправда, дослідник уточнює, що йдеться про всі можливі тлумачення цієї 

назви, яких у першій половині XVIII ст. було ще багато [335, c. 43]. 

Р. Ландон пише, що в середині XVIII ст. «Симфонія почала суттєво 

впливати на концерт» [340, c. 58]. Вивищення симфонії всупереч концерту в 

останній чверті XVIII ст. — це об’єктивний історичний процес 152 . Однак 

думка Р. Ландона висвітлює лише один з двох напрямків руху: слід 

акцентувати увагу і на впливі концерту на симфонію. Зважаючи на спільне 

походження жанрів оркестрової музики й на роль опери в їх формуванні, варто 

виявити ознаки впливу концерту на симфонію. Зворотний вплив (симфонії на 

концерт) проявиться наприкінці XVIII ст. завдяки посиленню оркестрової 

партії й симфонізації концерту загалом. Починаючи від Л. Бетховена, 

взаємовплив двох жанрів інтенсифікується і триватиме безперервно дотепер. 

Розглянемо аргументи щодо впливу концерту на симфонію насамперед 

завдячуючи оркеструванню. Популяризація духових інструментів завдяки 

сольному концерту і більш регулярне їх введення до складу оркестру надало 

змогу створити інструментальний колектив для експонування симфонії. Цей 

процес стандартизації оркестру пов’язаний з видаленням basso continuo і 

опорою на гомофонну фактуру в жанрі симфонії. 

Вплив концерту на симфонію здійснювався й у викладі: мелодизація 

супровідних голосів в межах гомофонної фактури в концертах П. Локателлі чи 

Ж. М. Леклера з часом стане основою викладу в симфоніях. Р. Ландон вказує, 

що подібність епізодів в концертах і симфоніях часом могла бути такою 

значною, що слухач, необізнаний з твором, міг сприйняти уривок симфонії за 

перше ritornello інструментального концерту [340, c. 59]. Певний час 

«вагання» між три- й чотиричастинною структурою симфонії (остаточний 

 
151 Щоправда, деякі дослідники ставляться до такого підходу дещо скептично, хоча й не наводять 

вичерпних контраргументів [340, c. 58]. 
152 З появою симфонії для концерту ніби звузився «простір» втілення, в якому він панував разом з 

оркестровою сюїтою, починаючи з кінця XVIII ст. 
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вибір на користь другого відбудеться в 1770-х роках) та поширена, починаючи 

від А. Вівальді, послідовність темпів частин також опосередковано вплине на 

симфонію. Тричастинна будова симфонії притаманна італійській моделі 

жанру. Така будова більше пов’язана з концертом, ніж твори композиторів 

1740-х років, зокрема Й. Стаміца, які надавали перевагу чотиричастинній 

моделі. Диференціації тричастинного циклу концерту й чотиричастинного 

циклу симфонії сприяло й поступове згасання популярності жанру 

інструментального концерту в Італії після відходу А. Вівальді. В Австрії, 

Німеччині і Франції упродовж 1740-х років, навпаки, безперервно зростало 

зацікавлення цим жанром. 

Взаємовплив симфонії і концерту виявляється, зокрема на рівні музичної 

форми першої частини. Сонатна форма зароджується в жанрі концерту, 

зокрема у кількох концертах А. Вівальді і Ґ. Ф. Телеманна, згаданих у 

відповідних підрозділах дисертації. Коріння тричастинної будови першої 

частини симфонії криється в риторнельній концертній формі А. Вівальді з 

контрастним матеріалом tutti і solo епізодів. Це близько до сонатної форми 

віденських класиків, хоч і не повторює її, а лише «передбачає». Водночас, без 

цих попередніх начерків формування сонатної форми було б неможливим. 

Така форма першої частини, з її чітким поділом на три розділи, об’єднувала 

кілька симфонічних жанрів: ізольоване прослуховування розгорнутих 

оркестрових експозицій до вступу соліста в багатьох концертах цілком 

подібне до експозиції в увертюрі чи в симфонії. Як підкреслює П. Лакі, 

важливу роль у становленні сонатної форми відіграв Дж. Саммартіні, 

послідовно вдаючись до тричастинної будови з ембріональним мотивним 

розвитком в середньому розділі [335, c. 43]. 

Взаємовплив відбувався і на рівні жанру: тричастинний concerto ripieno 

для струнного оркестру, який був достатньо популярним в Італії, але мало 

поширеним в інших країнах, утворив міцну основу для трансформації 

«концерту без солістів» для струнних інструментів на твір для мішаного 

оркестру протягом 1730-х років.  

У процесі кристалізації симфонії й сольного концерту в середині 

XVIII ст. важлива роль належить авторами численних симфоній і концертів, 

серед яких і всі Стаміци, сини Й. С. Баха. Твори в цих жанрах часто писали 

паралельно, що також могло сприяти їх взаємозв’язку. Адже одночасна робота 

над двома композиціями для подібного чи тотожного інструментального 

складу потребувала, з одного боку, чітко відокремити концерт від симфонії 

завдяки солюванню одного виконавця. З іншого — незаперечна опора в обох 

випадках на гомофонний склад, подібна (особливо на першому етапі) загальна 

будова циклу і музична форма (відмінності зумовлені традицією подвійно 

експонувати музичний матеріал в сольному концерті), концептуальний підхід 

до музики як засобу розважати публіку свідчать про спорідненість цих жанрів. 

Та незважаючи на подібність симфонії і концерту, вони принципово 

відмінні: у симфонії втілено загальнозначуще, а в сольному концерті — 

індивідуальний погляд на світ, часто крізь призму конфлікту особистості 

(соліст) і суспільства (оркестр). Можливо, у цій концептуальній відмінності 
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криється одна з головних причин того, що концерт, безперервно змінюючись, 

не втрачає свого значення і в музиці ХХ–ХХІ ст., на відміну від 

«класицистичної» симфонії, якщо порівняти її значення з останньою чвертю 

XVIII–ХІХ ст. 

Навряд чи правомірна думка І. Нікольської про цілковиту дифузію 

концерту й симфонії у ХХ ст., результатом якої є однакова кількість 

концертних симфоній і симфонічних концертів, дослідниця не бере до уваги 

відмінність між ними на жанровому, концептуальному рівні [79, c. 39]. Більш 

точною виглядає бачення І. Гребньової, яка вважає, що концерт ХХ ст. 

«втілює сучасні духовні тенденції, будучи водночас стабілізуючим  

чинником в загальній лінії розвитку музичного мистецтва» [31, c. 9]. 

Незважаючи на значну популярність інструментального концерту в 

середині XVIII ст., композитори часто ставляться до концерту (на відміну від 

інших жанрів) як до твору, що зберігається «для самого себе» [340, c. 59], в 

рукописі, не друкується, а виконується за можливості, а сольна партія лише 

намічена, не записана, що дає простір для імпровізації. Така ситуація 

наприкінці XVIII ст. була цілком звичною і стосувалась не лише Концерту для 

труби з оркестром Й. Гайдна і його ж Концерту для віолончелі з оркестром до 

мажор, випадково віднайденого 1961 року в празькій бібліотеці рукопису, а й 

прем’єри Третього фортепіанного концерту Л. Бетховена, виконаного 

композитором за цілком незрозумілим для стороннього кресленням, 

помітками і чернетками, переважно напам’ять, імпровізуючи й вільно 

відхиляючись від тексту, — як автор він мав повне право на це. З цієї ж 

причини багато концертів Й. Гайдна, зокрема для флейти, валторни, фагота і 

навіть контрабаса, вважаються втраченими, хоч їх художній рівень може бути 

високим. 

Простежимо детально взаємодію концерту і симфонії на прикладі 

кількох творів Й. Гайдна, у яких прояв першого начала такий значний, що їх 

стандартне жанрове визначення «симфонія» може дивувати. 

У Шостій симфонії 6 «Ранок» солістами виступають такі інструменти 

(іноді лише на кілька тактів), як флейта, гобой, фагот, валторна, скрипка, альт, 

віолончель, контрабас (віолоне). У повільному вступі Adagio в першій частині, 

де ескізно зображується світанок та сходження сонця, мелодію спочатку 

ведуть перші скрипки, потім її перехоплює гобой, далі продовжує флейта, а 

відтак мелодія знову передається до перших скрипок. У такий спосіб, 

утворюється оркестрове crescendo за рахунок додавання інструментів, 

підвищення регістру, заповнення діапазону, подрібнення фігураційного 

акомпанементу, а також простого виконавського crescendo. Цей прийом лише 

10–15 років тому почали використовувати композитори мангаймської школи. 

Тож попри кілька рідкісних і короткотривалих оркестрових crescendo у 

концертах епохи Бароко (на кожному випадку завжди було наголошено 

протягом аналізу у відповідних підрозділах дисертації), цей прийом є одним із 

символів оркестрування другої половини XVIIIст. 

В основній швидкій частині першої частини Allegro Шостої симфонії 

використано tutti струнних інструментів та повний склад духових (флейта, 
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2 гобої, фагот, 2 валторни), причому гобої відповідають флейті у трохи 

нижчому регістрі. З духовими перегукуються та їм акомпанують скрипки. 

Флейта, гобої, скрипки здебільшого розробляють мелодичний матеріал 

пасторального характеру — пташиний спів та інші «звуки природи», валторни 

відтворюють сигнали мисливських рогів. Родзинка та типово гайднівський 

гумор полягає у спорідненості цих двох видів тематизму: вона виявляється, 

коли в репризі валторна трохи незграбно вступає з повітряно-легкою 

«пташиною» темою (тт. 85–86).  

Варто також звернути увагу на скрипковий тематизм типу «темпеста» 

(«буря» — бурхливі пасажі) та «омбра» («тінь» — pizzicato piano), а в коді на 

успадковану від Бароко ідею протиставлення на одному тематичному 

матеріалі forte — piano (ефект «близько — далеко» або ніби грайливі повтори 

різними персонажами). Й. Гайдн використовує при цьому як суто виконавську 

техніку різних динамічних нюансів, так і перегукування інструментів. 

Особливу увагу звертає на себе перегукування в басовому регістрі сольної 

віолончелі з фаготом та всіх басів tutti.  

Друга частина симфонії написана для сольних скрипки та віолончелі зі 

супроводом струнних. Духових зовсім нема, й це також прикмета концертного 

стилю Бароко. 

Третя частина симфонії — Менует. У крайніх її розділах духові 

інструменти виконують функцію concertino, струнні дублюють партії духових, 

тобто виконують функцію групи grosso. Привертає увагу оркестрування тріо: 

воно написано для фагота solo (ймовірно, одного з улюблених інструментів 

князя Пала Антона Естергазі) у супроводі контрабаса solo, а потім у супроводі 

дуету альта solo та віолончелі solo. Це примітний приклад синтезу двох стилів, 

двох епох: Й. Гайдн звертається до барокової моделі concerto grosso, хоча і 

втілює концертне начало у цілком класицистичний жанр симфонії. Однак 

композитор не повторює інструментальний склад більшості concerti grossi, які, 

як відомо, спирались, перш за все, на невелику групу у складі скрипок і 

віолончелей. Усі інші інструменти у складі concertino використовувались 

нечасто, загалом склади concertinі можна назвати досить 

«стандартизованими». Тож утворення у 1761 році немовби групи concertino за 

участю фагота і контрабаса знаменує цілком інший підхід до тембру і 

підтверджує функціональну гнучкість будь-якого інструмента, незалежно від 

його семантичного значення у бароковому оркестрі. Це приклад 

міжстильового, а не лише міжжанрового міксту, втілений із значним художнім 

смаком. 

У четвертій частині симфонії використано повний склад духових та 

тутійних струнних, а також сольну скрипку та сольну віолончель. Фактура має 

цілком концертний характер. 

Підсумовуючи, можна сказати, що у кожній Шостої частині симфонії, ба 

навіть у деяких розділах її частин, відбувається зміна складу виконавців і 

висунення на перший план нових музикантів. Це привносить у твір також риси 

оркестрового концерту, саме оркестрового, а не ripieno, завдяки значущості 
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соло окремого інструмента, а не тільки групи. Такий підхід додатково посилює 

концертне начало у Шостій симфонії. 

Склад оркестру у Сьомій симфонії «Полудень» повторює склад у 

Шостій з додаванням другої флейти та другої скрипки solo (для concertino). 

Втім, у першій частині флейти не задіяно (вкотре використано типово 

барокову практику змінювати або не використовувати частину інструментів) 

і, фактично, утворено дві групи concertino:  

— духові без флейт, але вряди-годи зі сольною віолончеллю, інколи 

залишаються тільки фагот, валторни і віолончель;  

— сольні струнні смичкові: перша та друга сольні скрипки та сольна 

віолончель. Наявність цієї групи яскраво виявляється на початку розробки 

першої частини, якщо записати всі три сольні партії разом та окремо від 

тутійних партій.  

Друга частина Сьомої симфонії схожа на оперну сцену. Вона 

починається з розлогого вступу, в якому речитативи сольної першої скрипки 

чергуються з маленькими оркестровими епізодами на кшталт «ombra» та 

«tempesta». Далі йде Adagio — дует сольної першої скрипки та сольної 

віолончелі у супроводі дуету флейт та tutti струнних смичкових інструментів 

(т. 1), а закінчується детально виписаною імпровізаційною каденцією дуету 

солістів, яку Й. Гайдн позначив як «Ferma» (т. 36). 

У третій частині замість гобоїв композитор використав флейти, які 

грають майже завжди в терцію у високому регістрі, підкреслюючи 

пасторальний характер музики і часом утворюючи перегукування зі скрипкою 

solo (т. 5). Дуже виразними є також перегукування між солюючою 

віолончеллю та скрипкою (т. 27), упродовж яких Й. Гайдн акцентує увагу на 

зіставленні регістрів і контрасті напрямку руху: низхідний у фігураціях 

скрипки і висхідний у віолончелі. 

У четвертій частині (Menuetto) склад оркестру знову змінюється: 

«важкуватість» і рустичність підкреслюють гобої і фаготи, а флейти паузують 

усю частину. Концертне начало особливо яскраве у тріо, коли солює 

віолончель. Нарочито-грубувато звучить низький бас (віолончелі та 

контрабаси), відокремлений кількома октавами від інших інструментів, шо 

нетипово загалом для викладу в оркестрі, проте дозволяє виявити характер цієї 

музики. 

П’ята частина включає усі використані у попередніх частинах 

інструменти, тож оркестр найбільш повний. Виклад у цій частині у кількох 

місцях близький до концерту для оркестру завдяки чисельним soli окремих 

інструментів, а не інструментальних груп, як у concerto ripieno (дві скрипки у 

тт. 1–3, флейта у тт. 11–14, гобої у тт. 64–65), хоча солювання скрипки і 

флейти є найбільш послідовним. 

Сьома симфонія поєднує риси симфонії, concerto grosso, сольного 

концерту і навіть концерту для оркеструю 

Склад інструментів у Восьмій симфонії «Вечір» є проміжним у 

порівнянні з Шостою та Сьомою симфоніями: тут використано лише одну 

флейту, яку у Шостій, але дві солюючі скрипки, як у Сьомій. Тема першої 
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частини у ритмі жиги (т. 1–8) є цитатою популярної на той час арії «Я не дуже 

полюбляла табак» з французької комічної опери К. В. Глюка «Le diable à 

quatre» («Пекельна чортівня»), в якій ображений від лихої маркізи астролог 

перевиховує її, помінявши місцем з доброю жінкою брутального чоботаря. 

Надзвичайно цікавою є оркестрування другої частини Andante без 

флейти, гобоїв, валторн та сольного контрабаса (контрабасові струнні 

смичкові інструменти різного типу у XVIII ст. зазвичай позначалися як 

violone; Й. Гайдн почав систематично використовувати термін контрабас 

тільки в 1790-х роках; віолоне в капелі Естергазі був подібний до сучасного 

контрабаса [520, c. 419]).  

Партитура другої частини складається ніби з чотирьох дуетів. Два дуети 

солістів:  

— дует високого регістру — перша та друга концертні скрипки при 

домінування першої з них, яка час від часу претендує на роль головного 

соліста (т. 1 –4), а втім інколи вони приєднуються до оркестрових скрипок, 

формуючи загальне tutti;  

— дует низького регістру — фагот та віолончель (в партитурі її названо 

obbligato, а не solo, що утворює чітку алюзію на бароковий оркестр, тт. 6-9). 

Два дуети супроводу:  

— дует високого регістру — перша та друга оркестрові скрипки (тт. 4–5); 

— дует низького регістру — альт та basso continuo (тт. 1–4). 

Сучасний партитурний запис (фагот — перша концертна скрипка — 

перша оркестрова скрипка — друга концертна скрипка — друга оркестрова 

скрипка — альт — обліґатна віолончель — basso continuo) цілком спотворює 

цю досить витончену картину. Слід було б записати інструменти в іншій 

послідовності: перша концертна скрипка — друга концертна скрипка (тобто 

перша висока група солістів); віолончель obbligato — фагот (друга низька 

група солістів); перші оркестрові скрипки — другі оркестрові скрипки; альт — 

basso continuo). Такий запис дав би змогу наголосити на поділі усього 

колективу на групи «concertino» і «grosso»; остання група, як бачимо, також 

тяжіє до поділу на високу і низьку підгрупи. Треба зазначити, що вочевидь 

задумана композитором звукова та виконавська картина майже не 

прослуховується у наявних звукозаписах. 

Третя частина Менует: у крайніх частинах є дві групи: духових 

інструментів та струнних. У тріо нарешті показує нам віртуозність 

контрабасиста у супроводі tutti струнних . 

Четверта частина «Tempesta» («Буря»), ще одна жига у симфонії, 

напевно, одна з найоригінальніших «темпест» в історії музики, відома зокрема 

тим, що перша скрипка та віолончель імітують комарине дзижчання, втім, 

можливо це ще й крапельки дощу (т. 1–4).  

Визначення жанру цього триптиху утворює значні складності: це ні 

типовий concerto grosso, ні типова класицистична симфонія. Точніше навіть 

так: з погляду барокового композитора це — вельми дивний concerto grosso, з 

погляду, скажімо, Ф. Шуберта досить курйозна симфонія. Найбільш точним 

бачиться трактування цих творів, як symphonies concertantes. 
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ДОДАТОК Г. ПРИМІТКИ, АНАЛІЗ ДОДАТКОВИХ ПРИКЛАДІВ, КОМЕНТАРІ 

Примітка 1 до підрозділу 

1.1 Концерт: варіанти інтерпретації. 

Міркування К. Коха відчутно вплинули на дослідження діалогу в 

музикознавстві. Так, В. Джонс наголошує, що наявність двох взаємозамінних 

суб’єктів становить умову здійснення діалогу [цит. за 309, с. 49]. Така 

взаємодоповнюваність є наріжним каменем інструментального концерту. У 

цьому жанрі, особливо починаючи з другої половини XVIII ст., найчастіше 

йдеться не про точне, а про варійоване імітування з метою підкреслити істотні 

відмінності між технікою виконання соліста й оркестру щодо сили звучання, 

тембру, доступності регістрів тощо. Ґ. Фоґлер пов’язує діалог з імітаціями у 

фугах: у спілкуванні (діалозі), як і в поліфонічних жанрах, відсутня 

підпорядкованість [цит. за 538, с. 54]. У цьому проступає спроба зіставити 

старовинний жанр фуги та імітацію, до якої століттями вдавались у вокальних 

та вокально-інструментальних музичних жанрах, з інструментальною 

музикою на межі XVIIІ–XІХ ст. А. Рейха вбачає відмінність між діалогом — 

простим повторенням матеріалу і діалогом — контрастним зіставленням. У 

другому випадку, коли діалог триває між двома співаками, виконавцями на 

різних інструментах чи співаком та інструменталістом, протиставлення 

характерів особливо помітне [538, с. 52]. 

Наприкінці XVIIІ ст. в інструментальному концерті діалог набув більш 

чіткої рельєфності і багатогранності завдяки не лише контрасту між 

масивністю і щільністю звуку соліста й оркестру, а й між характером викладу, 

манерами презентації музичного матеріалу. На це опосередковано вказував у 

«Енциклопедії» (1791–1818) П.-Л. Женґене, порівнюючи діалог в оркестрі і в 

поезії, адже «вправний композитор може коригувати гарним музичним 

діалогом недоліки поганого вербального діалогу» [257, c. 422]. М. Фрамері у 

цій же «Енциклопедії» називає concerté (concertato — італійською) 

послідовністю вокальних музичних уривків, у яких кожна партія «діалогу» 

містить чергування викладу solo і tutti. Цей висновок вочевидь торкається 

передусім вокальної музики кінця XVI — першої половини XVII ст., а не 

інструментальних композицій більш пізнього часу, хоча таких застережень 

М. Фрамері не висловлює. 

Примітка 2 до підрозділу 

2.1. Оркестр: проблеми становлення. 

Д. Шпітцер і Н. Заслав розглядають оркестр, як «підмостки, на яких 

сидять музиканти і співаки», посилаючись на італійсько-англійський словник 

1598 року [474]. Трактування оркестру як об’єднання музикантів, що 

приходить на зміну оркестру як назви їх місця розташування поширюється в 

європейських країнах до середини XVIII ст. [206, c. 4]. Р. Вівер вказує на 

перший задокументований випадок трактування оркестру як узагальненої 

назви «групи інструментів» у 1702 році у Франції — нотатки абата Франсуа 
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Рагне щодо італійської та французької опери [518, c. 1]. Сучасний зміст слова 

«оркестр» достовірно зафіксовано в Й. Кванца (1752) та «Музичному 

словнику» Ж. Ж. Руссо 1768 року.  

До початку XVIІI ст. об’єднання музикантів — вокальні, 

інструментальні та інструментально-вокальні — називали не оркестрами, а 

капелами, наголошуючи на розміщенні музикантів в церковних приміщеннях 

(зазвичай у бокових відгалуженнях від основної будівлі церкви). «Капела» 

була загальноприйнятою назвою об’єднання співаків (спів a capella), а згодом 

і тих, хто грав на будь-яких музичних інструментах. Нагадаймо, що термін 

concerto, на межі XVI–XVII ст. композитори використовували у значенні 

поєднання вокальних та інструментальних партій. Однак є відмінність між 

concerto і capella. Перший термін наголошує на одночасному використанні у 

творі співаків та інструменталістів; диференціює мішані (за виконавським 

складом) композиції й «чисті» (тільки інструментальні або вокальні); 

використовується як складова назви, вказує на певні жанрові ознаки. Термін 

capella також застосовують, як загальна назва для мішаних і «чистих» 

колективів, але не в назвах на титульних сторінках творів і не містить вказівки 

на жанр. З часом capellі, як інструментально-вокальні об’єднання, почали 

утворюватись не тільки при храмах, а й при палацах у великих містах (Рим, 

Мілан, Відень). Найдавнішою є Папська музична капела, заснована в XIV ст. 

при Папському дворі в Авіньйоні. 

Примітка 3 до підрозділу  

2.3 Мадригали Клаудіо Монтеверді та їх значення 

для трансформації концертності і становлення оркестру. 

Сьома книга мадригалів (1619) містить назву на титульній сторінці 

сoncerto. Слід підкреслити, що в багатьох творах початку XVII ст., які за 

формальними ознаками є концертними мадригалами (поєднання співаків та 

інструментів, вокальні соло з інструментальним супроводом, активна роль 

інструменталістів), термін concerto у назві, на відміну від творів 

К. Монтеверді, відсутній (мадригали Дж. Ґідзоло чи Ф. Туріні). Факт 

використання чи не використання терміна композитором в різних його збірках 

свідчить про відсутність унормованої термінології, як її розуміють сьогодні. 

Ситуація, коли одні композитори спеціально використовують термін concerto 

(у мадригалах К. Монтеверді використання concerto у назві чи відмова від 

нього означає різні варіанти інтерпретування жанру), а інші не загострюють 

на цьому уваги (наприклад, Мадригали Ф. Туріні зі словом concerto у назві або 

без нього однаково містять інструментальні партії), вказує на те, що процес 

становлення концертності тільки розпочався. У сьомій книзі протиставлення 

соліста і решти виконавців, а також опозиція між інструментальною і 

вокальною складовими ще рельєфніші, завдяки різним за силою, тембром і 

характером викладу. За спостереженням В. Жаркової: «Монтеверді формує 

нове розуміння жанру, перетвореного з інтимного та камерного в ефектний, 

театральний та концертний» [44, c. 95]. Композитор вдається до іншого 
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способу контрастування: між мелодичним розспівом і речитативом. 

Речитатив, поширений в lettere amorosе, являє собою особливий різновид 

монодії з вільно ритмізованою декламацією. Він стає ще одним способом 

виявлення індивідуальності соліста в імпровізації, наприклад, в «Lamento della 

ninfa» для сопрано і трьох низьких чоловічих голосів. Цей мадригал має 

жанрові ознаки чакони: багаторазова басова поспівка відтворює емоційний 

стан німфи, яка втратила коханого. Наприкінці чоловічі голоси паузують, а 

фея висловлює сум завдяки solo на тлі невгамовного basso continuo. 

Використання навіть короткого ritornello для п’яти неідентифікованих 

інструментів стає ще одним проявом концертування: це зіставлення 

вокального й інструментального начал в їх «чистому» вигляді. 

Інструментальний епізод повторюється кілька разів, зокрема й наприкінці 

книги, відтінений Танцем. Це надає викладу більшої сценічності, нагадуючи 

оперу «Орфей», зокрема арію Орфея, у якій він звертається до Харона, хоч 

атмосфера мадригалу відчутно більш спокійна і навіть грайлива, порівняно з 

драматичним сюжетом в опері. Потрібно вказати на мадригал «Con che savità»: 

його унікальність полягає в тому, що соліста супроводжують три групи різних 

інструментів неоднакової щільності, сили й характеру. У попередніх творах 

(сьомої і більш ранніх книг мадригалів) саме інструментальна лінія 

виконувала об’єднувальну функцію: солісти змінювались, а інструментальна 

основа залишалась постійною. У «Con che savità» інша ситуація: на візерунок 

в партії темброво незмінного голосу соліста накладаються зіставлення 

інструментальних груп. Вони стають рушійною силою музичного розвитку. 

Це дуже ранній прообраз майбутнього потрійного концерту з усіма 

застереженнями: замість трьох солістів — три інструментальних поєднання; 

замість масивного і різнобарвного оркестру –– тендітне одноголосне звучання. 

Так інструментальна складова мадригалу, який на початку XVII ст. 

зазнав докорінних змін, унормовується. Дедалі більш різноманітні 

інструментальні вступи і награвання, постійна координація між солюючими 

інструментами і солюючим голосом (в «A quest’olmo» скрипки 

супроводжують quinto, а флейти — basso), чергування basso continuo та 

інструментального ансамблю — усе це унаочнює глибшу, природну, ретельно 

продуману взаємодію між інструментами і співаками. Змагальне начало, яким 

би обережним не були ще його прояви, спонукає до змін і їх закріплення як 

нормативних. Адже постійне і дедалі різноманітніше використання 

інструментів відкриває перед композитором нові можливості до 

контрастування, як важливого композиційного прийому. Дослідник оркестру 

К. Монтеверді Д. Вестрап, наприклад, звертає увагу на те, що композитор 

використовує в інструментальному ансамблі у вокальних жанрах саме духові, 

а не більш звичні струнні [524, c. 230]. Ймовірно, це зроблено саме з метою 

посилення рельєфності зіставлень, поглиблення контрасту між вокально-

м’яким та інструментально-жорстким характером звуку. Отже, взаємодія 

ансамбль-оркестр стає ґрунтом для формування концертності, а концертність 

вимагає сталого інструментального колективу, здатного яскраво втілити її. 
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Крім К. Монтеверді, у 1620-х роках Дж. Пріулі, Ф. Туріні, Д. Черезіні 

поєднували інструментальні й вокальні партії, поволі посилюючи мелодичну 

роль інструментів, дедалі міцнішали асоціативні зв’язки між терміном 

concerto у назві і, відповідно, більш розвиненими партіями виконавців на 

різних музичних інструментах. Водночас, термін concerto у назвах творів 

перших десятиліть XVII ст. мав різні значення: у Madrigali a doi, tre, e quattro 

voci in concerto, per cantar' e sonar' sopra il gravecimbalo, chitarone, spinetta & 

altro simile istrumento О. Тардіті слово concerto слід, перекладати, як 

«ансамбль» або «спів у концерті», у його значенні як заходу, а не жанру. 

Вирази concertato con il basso чи concertati con due violini не можна 

перекладати як «концертування з басом чи з двома скрипками», вкладаючи 

сучасне значення слова «концертування». Це лише авторська ремарка, що 

вказує на «узгодженість», тобто можливе вдале (в художньому сенсі) 

поєднання, скоріш за все, інструментів з партією баса чи, навпаки, людського 

голосу і «двох скрипок», що вони не будуть суперечити один одному, а 

утворять гармонічний (в естетичному плані) союз. 

У восьмій книзі Військових і любовних мадригалів К. Монтеверді (1638) 

вже поєднані ознаки опери і мадригалу, проявом чого є посилення сценічного 

начала і ще більш виразні контрасти на різних рівнях. Д. Шуленберг називає 

восьму книгу мадригалів «антологією різних композицій, включаючи багато 

коротких сценічних робіт» [459, c. 62]. С. Зопфі наголошує, що в пізніх 

мадригалах використання значних виконавських сил поєднується з 

солоїстичною манерою письма [547, c. 15]. Ось лише два приклади: «Ardo» — 

це страждання закоханого поета, якому бракує слів висловити свої почуття. І 

композитор відтворює ці емоції, постійно застосовуючи паузи в партії соліста 

і різко змінюючи регістр співу. Усе сприяє реалістичності сцени, точному 

відтворенню психологічного стану героя. Подібні прийоми застосовано і в «O 

sia tranquillo il mare». 

Попри незначну чисельність виконавців, інструментальні колективи у 

складі концертних мадригалів сьомої і восьмої книг буде справедливо 

визначати як оркестр чи, принаймні, пре-оркестр. Такі прийоми наближають 

концертний мадригал до оперної сцени. Чергування епізодів із супроводом 

вокальних партій лише basso continuo і залучення на його тлі інших 

інструментів (передусім в сольних епізодах) утворює особливу послідовність 

номерів. Перші, попри використання кількох голосів, дещо подібні до 

recitativo саме завдяки супроводу оргàна, другі, завдяки змінам тембрової 

палітри, опорі на солювання як співаків, так і певних музичних інструментів, 

цілком подібні до арій. Звісно, це не виключає численних солювань окремих 

співаків, проте ознаки опери виявляються чітко. Цьому сприяє і уведення 

номерів з опер, які в повному обсязі не дійшли до нас, а збереглись лише у 

вигляді окремих сцен. Використання оркестру в цих епізодах було поворотним 

в історичному плані: представлено кілька тембральних знахідок композитора, 

наприклад, використання тремоло як прийому для відтворення найвищого 

емоційного напруження. У цьому контексті слід також вказати на pizzicato в 

опері «Битва Танкреда і Кларіндо» для відображення звуку зіткнень мечів. Ці 
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прийоми суттєво вплинули на втілення звукових ефектів в оркестрі — варто 

вказати на карколомні експерименти з тембрами у Ж. Ф. Рамо і А. Вівальді. 

Примітка 4. 

Кристалізація концертності (змагального начала) як способу розвивати 

музичний матеріал, відображати у звуках настрій поетичного тексту, набуває 

у перші десятиліття XVII ст. все більшого значення. Водночас А. Вейнус 

зазначає, що мадригал як музичний жанр жодним чином не сприяв 

становленню інструментального концерту [511, c. 2]. Утім, це твердження 

некоректне з кількох причин. 

По-перше, будь-які форми поєднань співаків опосередковано мали 

вплив на оркестр. У творах французьких, нідерландських, італійських 

композиторів (Ґ. де Машо, Ґ. Дюфаї, О. Лассо, Д. П. Палестріни) відбулося 

становлення наскрізної імітації. Постійне збільшення кількості голосів, 

розширення діапазону співу потребували їх належного координування, що 

розвивало просторове мислення і опосередковано впливало й на формування 

оркестру.  

По-друге, мадригал на межі XVI–XVII ст. з церковного жанру, з опорою 

майже виключно на вокальний виклад, перетворюється на світський жанр з 

опорою на ліричні тексти поетів, які виражають зрозумілі і «земні» емоції. 

Партії інструментів дедалі активніше використовуються не лише для 

дублювання співаків, а й експонування мелодичного матеріалу. Sinfonie 

додатково посилюють інструментальне начало: з них формуватимуться жанри 

«чистої» інструментальної музики — соната, концерт, пізніше — симфонія. 

По-третє, принцип концертності, який на перших етапах розвитку 

церковного концерту передбачав контраст регістрів та щільність викладу, з 

часом проникає в ритмічну сферу (інструментальні sinfonie спираються на 

довгі тривалості, тоді як мадригали мають гнучкий ритмічний малюнок). 

Концертність виявляється завдяки зіставленням інструментальних, вокально-

інструментальних і вокальних груп — відкидати вплив мадригалу на 

становлення оркестру не можна, цей чинник слід враховувати як дієвий. 

Примітка 5 до підрозділу  

2.4 Принцип концертності у творах Генріха Шютца 

і Мауріціо Каццаті. 

Слід зазначити, що бажання Ґ. Шютца виявити нові можливості 

виразності стосувалось не тільки струнних інструментів. А. Карс зокрема 

відзначає зацікавлення митця фаготом [54, c. 56]. Якби йшлось про 

композитора другої половини XVIII ст., це було б цілком звичним підходом, 

але у середині XVII ст. така увага до фагота дивує: цей інструмент на той час 

належав до групи continuo. Отже, його соло у саме складі тогочасного 

інструментального об’єднання, на відміну від флейти чи гобоя, яким часто 

композитори доручали виклад мелодичного матеріалу, становило значну 

рідкість. Тому обрання фагота для супроводу вокальної партії свідчить про 
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зацікавлення композитора своєрідністю певного тембру. У цьому контексті 

слід вказати на коротку Sinfonia, яка виконує функцію інструментального 

вступу в концерті Ґ. Шютца Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn зі збірки 

«Псалми Давида» (1619). У цьому вступі вражає філігранна точність вибору 

похмурого, стриманого, з металевим відтінком загрози тембру тромбонів для 

викладу «інструментальної передмови». М. Русак підкреслює зацікавлення 

композитора використанням різних інструментах («індивідуалізація тембрів 

інструментів» [122, c. 74] — це справді одна з характерних ознак стилю 

Ґ. Шютца), і наголошує на «відставанні» Німеччини від Італії у цій сфері. 

В. Сторожук зазначає: «“Псалми Давида” відмічають початок перетворення 

німецького духовного мотета на музичну драму» [132, c. 261]. 

Примітка 6. 

Розрізнені міркування М. Букофцера у контексті кореллівських concerto 

grosso [191, с. 222], невеликий розділ у монографії А. Хатчінгса [297, c. 64–

88], оглядова стаття П. Сміта [470, c. 27–29], побіжне згадування болонських 

композиторів у процесі висвітлення становлення сонати для труби в Англії у 

матеріалі Д. Смітерса [471, c. 358] і стаття А. Шнобелен, сфокусована на 

«технічних» особливостях виконання творів [451, c. 37–39], є майже 

вичерпним переліком розвідок, присвячених болонській школі і написаних до 

появи праці С. Бредфілда (1974 рік). Цього напевно замало для глибокого і 

всебічного розгляду такого багатогранного явища, як Болонська школа, яка 

стала одним з ключових чинників для становлення жанру інструментального 

концерту. З того часу ситуація почала змінюватися. За останні 50 років було 

опубліковано ще кілька статей. С. Кюблер аналізує соціальний і культурний 

контекст виникнення сонат М. Каццаті [332], М. Ваншеув’юк вказує на 

безперервне зростання кількості музикантів у складі капели: від 42 на початку 

XVII ст. до 150 виконавців на початку XVIII [506, c. 75–76]. Д. Орсен у 

дисертації аналізує розвиток подвійного концерту для труб у творах 

болонських композиторів у другій половині XVII ст. [385], Дж. Карп розглядає 

семантичне значення труби для болонських композиторів того часу [305]. 

Коротко пише про значення болонської школи для розвитку труби (й 

практично без прив’язування до становлення концерту) К. Стіл-Перкінс [476]. 

Також вкажімо на дві монографії, видані вже у ХХІ ст.: Р. Маундера, який 

побіжно звертається до болонської школи у контексті еволюції барокового 

концерту [365] та спеціальне дослідження Ґ. Барнетта, який аналізує розвиток 

і занепад болонської школи у другій половині XVII — першій чверті XVIII ст. 

[164]. 

Примітка 7. 

Дискусійним видається твердження М. Телбота щодо використання 

скрипкових soli в повільних внутрішніх частинах сонат М. Каццаті. Дослідник 

вважає, що так складається ґрунт для майбутньої класицистичної тричастинної 

форми концерту: швидко — повільно — швидко [487, c. 36]. Думка була б 
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правомірною, якби композитор обмежився солюванням скрипки переважно чи 

виключно в повільних частинах. У цьому випадку контраст між швидкими й 

повільними частинами справді був би помітним і скрипкові soli могли б 

вважатись особливими саме для повільних частин. Утім, не лише труба майже 

рівномірно солює впродовж усієї композиції, наприклад, із 190 тактів 

Одинадцятої сонати соло труби відокремлено від решти інструментів більше, 

ніж в половині тактів. Активність скрипки solo так само рівномірна, 

наприклад, в Десятій сонаті саме Canto Violino розпочинає внутрішню швидку 

частину (тт. 68–73), передаючи естафету трубі в другій половині т. 73. 

Слід наголосити, що саме діалог скрипки й труби виявився особливо 

життєздатним: через кілька десятиліть його можна почути на початку 

Дванадцятого Concerto grosso А. Кореллі, ор. 6. У тт. 154–157 Одинадцятої 

сонати М. Каццаті (швидкий темп) використано перегукування між скрипкою 

і трубою. Воно відкриває цілком нові перспективи для тембрових зіставлень 

за незмінності фактури викладу, динамізуючих можливостей перегукувань 

інструментів різних груп, потенціалу різного оркестрування для 

формоутворення. Солююча скрипка розпочинає Дванадцяту сонату 

М. Каццаті. Canto Violino експонує тематичний матеріал в тт. 1–4, який 

підхоплює труба. Примітно, що труба, на відміну від наведеного прикладу 

перегукування, інтонаційно не імітує скрипки, а продовжує розвивати 

музичний матеріал завдяки шістнадцятим й більш високому регістру. 

Починаючи із сьомого такту, Canto Violino приєднується до альтів і надалі грає 

в типовій оркестровій манері — у всіх інструментів супроводу переважає 

подібний або тотожний ритмічний малюнок, що підкреслює їх єдність й 

трактування композитором як нероздільної групи. Проте згаданий короткий 

відступ на початку Сонати демонструє виразність солювання не лише труби, а 

й скрипки, уможливлює передання музичного матеріалу в процесі розвитку 

іншому виконавцю. Тобто композитор, залучивши сучасну музичну 

термінологію, переоркестровує тему впродовж її експонування, хоча 

застосування такої техніки у творі середини XVII ст. досить несподіване. 

Зрозуміло, що всі розглянуті прийоми мають зародковий характер, проте 

ґрунт, який вони закладають, дуже важливий в історичній перспективі. 

Примітка 8. 

Сонати 1660-х років мали прямий вплив на інструментальні концерти. 

По-перше, схильність до солюючої групи у складі кількох струнних 

інструментів безпосередньо готує перші concerti grossі А. Страделли. По-

друге, технічно більш складні, різноманітні й різнопланові за фактурою і 

регістром партії сонати за участю труби стають підґрунтям майбутніх сольних 

концертів. Взаємозамінність скрипки і труби, яку допускає композитор, 

примітна саме в цьому ключі: відверто технічна партія верхнього інструмента 

містить репетиції, стрибки на широкі інтервали, рух по звуках тризвуку, 

переміщення між низьким і середнім регістром дрібними тривалостями. Усе 

це підкреслює зумисно блискучий характер викладу, а відтак, і паралелі з 



577 

 

віртуозною грою соліста на скрипці. На межі XVII–XVIII ст. ці особливості 

набудуть втілення в музичній формі інструментального концерту. Сонати 

М. Каццаті стали квінтесенцією теоретичного і практичного досвіду сольного 

й оркестрового використання струнних інструментів, їх правомірно вважати 

безпосередніми предтечами скрипкового інструментального концерту. 

Примітка 9 до підрозділу 

2.5 Модифікації в оркестрі останньої чверті XVII століття. 

Алессандро Страделла 

Епізоди obbligato у виконанні кількох дерев’яних духових (зокрема в 

операх та балетах Ж.Б. Люллі 1660–1670-х років) утворювали ґрунт для появи 

concertino та його відокремлення від grosso. Коли концерт як музичний жанр 

у 1670-х роках формується в Італії, оркестр уже був сформований не лише 

операми Ж. Б. Люллі, а в постійно діючими колективами музикантів при 

театрах Венеції, Мілана, Парижа і Рима: його склали виконавці на більшості 

відомих інструментів. Однак ці колективи можна назвати «оркестрами» не 

лише завдяки кількості музикантів, а й принципу викладу, залученню час від 

часу всіх виконавців, включаючи прояви концертності, зокрема перегукування 

між окремими інструментальними групами або окремими інструментами. 

Важлива роль у становлення оркестру належить Ж. Б. Люллі, адже 

композитор чи не вперше в історії поділив оркестр на мале (petit chœur) і 

велике об’єднання (grand chœur)153. Перше, як вважає К. Губо [264, c. 37], 

акомпанувало солістам, друге — залучалось до гри спільно з духовими 

інструментами (флейтами, гобоями, фаготами, трубами) і литаврами. Так і 

формувався оркестр — усі ці інструменти становили цілком довершене 

об’єднання. Якщо додати групу basso continuo (кілька струнно-щипкових 

інструментів — лютня й теорба, струнно-смичкові — басові віоли, можливо, 

віолончелі, і навіть контрабаси та клавесин), то загальна кількість інструментів 

вражає.  

Поява у 1670-х роках жанру concerto grosso стає логічним результатом 

обережних проявів концертування (у творах, що не містили терміна concerto 

чи concerto grosso у назві на титульній сторінці — опера, sinfonia, sonata, 

oratorio тощо) і нерегулярних спроб протиставити більшість і меншість, а 

також проявів контрасту між духовими і струнними інструментами (у Plainte 

italienne з опери «Психея» Ж.Б. Люллі ніби пропонує порівняти, як зміниться 

настрій, залежно від виконання музичного матеріалу різними 

інструментальними групами, композитор кілька разів зіставляє Violons і 

Flûtes). 

 
153 Більш детальний розгляд оркестру Ж. Б. Люллі в контексті еволюції оркестру див.: [105, c. 89–94]. 
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Примітка 10 до підрозділу 

2.6 Концерт, концертність і концертування 

на межі XVII–XVIII століть. Арканджело Кореллі і concerto grosso 

У сонатах Дж. Леґренці ор. 4 (1656) чи не вперше в історії музики чітко 

розмежовані два типи сонат завдяки використанню чи не використанню 

фугованих частин, визначень танців та повільного темпу першої частини. 

Майбутні концерти А. Кореллі пов’язані з цими творами. Сонати Дж. Леґренці 

зазвичай мають чотири або п’ять розділів, межі яких окреслено змінами 

темпів — до такого прийому постійно вдається й А. Кореллі. У сонатах а duo 

(violino e violone154) скрипка і низький струнний трактуються як рівноцінні за 

значенням, а в сонатах а tre (violino, violone e basso continuo) струнні 

інструменти так само є основними голосами, тоді як бас –– підпорядкованим. 

Важливою деталлю викладу, яка, не пройшла повз увагу А. Кореллі є нечасті 

відхилення низького струнного інструмента у Дж. Леґренці від нормативного 

дублювання basso ostinato. У таких випадках композитор зазначає violone 

concertanto, наголошуючи не лише на порушенні норми перманентного 

дублювання, а й на певній самостійності violone. Це торує шлях до уславленого 

солювання скрипки у Дванадцятому концерті ор. 6 А. Кореллі. Слід вказати і 

на пізніші прояви впливу Дж. Леґренці, наприклад, фуга BWV 574 Й. С. Баха, 

написана на тему цього композитора [528, c. 189]. 

Назви сонат Дж. Віталі на титульній сторінці дають чітке уявлення про 

тип сонат, хоча власна назва sonate da camera зазначена не скрізь, однак 

перелік танців (куранта, жига, сарабанда, алеманда тощо) переконує, що вони 

належать саме до цього типу сонати. Вказівка на sonatа da chiesa, значна й 

регулярна опора на фугований виклад завдяки майже незмінній опорі на дві 

мелодичних лінії (basso continuo підпорядкований солістам) і тяжіння до 

більшої щільності фактури визначають другий тип сонат. Перша частина 

окремих sonate da chiesa могла поєднувати фугований виклад з ходою 

алеманди. Фактично, з появою concerto grosso контраст між двома типами 

сонат зникає. 

Примітка 11. 

Перегукування у Концертах ор. 6 А. Кореллі жодним чином є не 

механічним, а художнім і виражальним прийомом. У Preludio з Десятого 

концерту можна говорити про симфонічність задуму й витончене керування 

викладом: А. Кореллі час від часу дещо розріджує виклад лише на кілька 

долей, але цього достатньо, щоб увиразнити віртуозність солістів у цьому 

творі. Перегукування можливі не лише в середині частини, між сусідніми 

тактами, а й на відстані. Це простежується в Десятому концерті, де Алеманду 

і Adagio оркестровано для повного ансамблю. Куранту виконує concertino з 
 

154 Дослідники ще не дійшли згоди, який саме інструмент позначати словом violone. Загальновизнано, 

що йдеться про смичковий струнний інструмент, проте навіть родина (віол чи скрипок) залишається не 

визначено. Г. Благодатов, К. Паліска, П. Стефано та інші асоціюють violon з різними струнними 

інструментами. Очевидно, що позначення М. Каццаті має на меті дати змогу виконавцеві здійснити належний 

вибір відповідно до наявних можливостей. 
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епізодичним акомпанементом tutti, в наступному Allegro найбільш розвинена 

партія першої скрипки, максимально наближена до інструментальних 

концертів Дж. Тореллі. В Allegro з Четвертого концерту перегукування 

відбувається між першою і другою солюючими скрипками. Виклад в групі tutti 

технічно більш прозорий і простий порівняно з concertino. Солісти звучать 

упродовж перших тактів безперервно, тоді як tutti включаються у виклад лише 

епізодично; по-друге, якщо солююча група постійно виконує шістнадцяті, то 

друга спирається на більш довгі тривалості. Попри нетривалість, зазначений 

епізод свідчить, що наприкінці XVII ст. композитори починають 

усвідомлювати потенціал можливостей, які містить диференційований підхід 

до кожної з груп. Навіть рідкісні його прояви у 1680-х роках наближають 

появу сольного концерту, в якому виділяється, зокрема завдяки підкреслено 

віртуозній партії, лише один соліст. Станеться це наприкінці 1690-х років. 

Примітка 12 до підрозділу 

3.3 Джузеппе Тореллі. Кристалізація сольного і ripieno видів 

концерту 

На відміну від оперного оркестру у Франції, опора на невеликі склади і 

традиція виконання одним виконавцем однієї партії в інструментальних 

жанрів в Італії довший час залишалися нормою. Однак подорожі італійських 

композиторів країнами Європи не могли не спричинити зміни в 

інструментальних жанрах, зокрема у концерті. Упродовж 1670–1680-х років 

колективи, у яких практикується хоровий принцип викладу, з’являються в 

кількох італійських містах: спочатку у Римі та Болоньї [485, c. 36], трохи 

згодом у Венеції та Мілані (А. Шнобелен вказує, що на відміну від інших 

італійських міст, лише унікальна акустика базиліки Сан Петроніо 

«посилювала обертони, однак не затуманюючи їх» [451, c. 41]), набуваючи до 

кінця XVII ст. значного поширення. Можна припустити, що ущільнення 

викладу за рахунок дублювань багатьма виконавцями струнної партії, стає 

одним з каталізаторів перетворення сонати на концерт, враховуючи їхню 

традиційну близькість. Утім, якщо такий виклад в оркестрі був нормою у 

французькій опері вже до третьої чверті XVII ст., він був незвичним для 

італійських сонат того ж часу. 

Композитор, який ще до Дж. Тореллі припустив можливість посилення 

групи ripieno за рахунок дублювання, був А. Кореллі. Повна назва його 

Концертів ор. 6 Concerti Grossi Con duoi Violini e Violoncello di Concertino 

obligati e duoi altri Violini, Viola e Basso di Concerto Grosso ad arbitrio, che si 

potranno radoppiare <…>. Opera Sesta («Концерти гроссо з двома Скрипками 

й Віолончеллю облігато [у групі] Кончертино та двома іншими Скрипками, 

Альтом і Басом [у групі] Concerto Grosso, які, за бажанням, можуть 

дублюватися»). Концерти ор. 6 А. Кореллі було написано й майже напевно 

виконано за 16 років до виконання й публікації Концертів ор. 6 Дж. Тореллі. 

Однак згадування А. Кореллі пов’язано не з питанням першості щодо 
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дублювання партії, а про тенденцію та зміну тональності: опціональність 

побажання А. Кореллі змінюється наполегливістю Дж. Тореллі. 

Примітка 13. 

Окрім закріплення хорового принципу викладу в оркестрі, слід звернути 

увагу на віолончель concertante. По-перше, наголошується на зміні функції 

інструмента цієї групи (ще дуже не частий випадок). Як було вказано вище, 

незмінна функція інструментів групи basso continuo є однією з 

найхарактерніших рис барокового оркестру. Тож рідкісні випадки мелодичної 

функції віолончелі чи фагота — традиційних інструментів цієї групи — 

завжди привертають увагу. По-друге, термін «концертуючий» вочевидь 

використано у значенні «солюючий», тобто такий, що має більш розвинену , 

ніж звичайно, партію. Тож concertanto стає синонімом solo: партія солюючого 

інструмента містить пасажі короткими тривалостями, стрибки та інші 

технічно складні елементи викладу, порівняно з партією групи інструментів. 

Вплив вказаної позначки і зміни, спричинені нею, в історичній 

перспективі дуже важливі. Перманентне використання basso continuo у 

бароковому концерті привносило у звучання оркестру характерну дзвінкість 

(клавесин). Basso continuo ніби абсорбував інші тембри і прямо впливав на 

характер звуку загалом. Традиція використовувати basso continuo майже 

завжди стримувала диференціювання між різними тембрами й обмежувало 

тембральну драматургію загалом 155  Тож виділення віолончелі, нехай і 

нетривалі — це дуже значущий крок у майбутнє, зокрема щодо солювання 

одного з інструментів оркестру. Термін solo стосовно виділеного виконавця не 

завжди використовувався і міг замінюватися на principale, concertato і 

obbligato упродовж ще тривалого часу [526, c. 4]. Щойно у середині XVIII ст., 

коли дерев’яні духові інструменти міцно увійшли до оркестру, як його 

невід’ємна частина, термін solo остаточно закріплюється як позначка в 

партитурі, що стосується інструмента у складі оркестру, так і поза ним. 

Примітка 14 до підрозділу 

3.4 Роль тембру у концертах Томазо Альбіноні 

12 Концертів op. 9 Т. Альбіноні (1722) так само складаються з чотирьох 

груп залежно від соліста. Значних відмінностей у викладі, порівняно з 

Концертами op. 7 немає, хоча концерти для одного сольного гобою стали 

більшими за розмірами. Другий концерт (ре мінор) завдяки яскравому 

тематизму і ліричному Adagio, належить до найпопулярніших концертів 

композитора. У цих концертах Т. Альбіноні продовжив пошуки ідеальної 

музичної форми для втілення своїх ідей. Перша частина Дев’ятого концерту 

op. 9 є прикладом подальшої трансформації політематичної структури 

 
155  Слід зазначити, що (1) клавесин загалом за характером звучанням дуже прозорий, особливо 

стосовно духових: крізь forte групи струнних його тембр скоріше відчувається, ніж чується; (2) орґан здатний 

до найвитонченішого pianissimo за умови відповідного регістрування; (3) в’язкість басів можна обмежити 

кількісно. Допустимим, хоч і вкрай рідкісним варіантом мінімального звучання було використання лише 

одного-двох інструментів. 
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початкового tutti. Регулярність опори на випробуваній раніше структурі 

демонструють усвідомлення її потенціалу для подальших трансформацій. 

Основною відмінністю між струнним та гобойним концертами стає тембр. 

Наявність контрастних струнному оркестру барви гобоїв зумовлює яскравість 

ефекту появи кожної нової теми не лише завдяки зміні динаміки чи кількості 

використаних інструментів для її експонування, а саме використанням все 

нових і нових комбінацій інструментів. Початкове tutti вміщає три теми. 

Перша з них (тт. 1–2) звучить у викладі всього оркестру на f, але без гобоїв. 

Друга (тт. 1–2) — у двох груп (скрипок і альтів) — полегшена завдяки 

відсутності basso continuo і на Р. Третя (тт. 3–5) — як «відхилення» до жанру 

concerto grosso: мелодичний матеріал доручено двом групам скрипок, а решта 

виконавців їм акомпанує. Гобої (разом із двома групами скрипок і альтами) 

викладають четвертий тематичний матеріалі. При наступних вступах оркестр 

повторює першу і третю теми, а скрипки з альтами — другу. Цей приклад 

демонструє значущість змін викладу матеріалу, хоча дотепер вони все ще 

спорадичні. Композитори ставатимуть прискіпливішими щодо викладу в 

оркестрі та допитливішими у пошуках нових несподіваних ефектів з метою 

досягти нових висот в оркеструванні концерту, підкреслити його 

невіддільність від музичної форми. 

Примітка 15 до підрозділу 

3.6 Оркестр у концертах Антоніо Вівальді 

Продовжуючи розгляд способів виділення соліста на тлі оркестру у 

концертах А. Вівальді, вкажемо на додаток до зазначених такі. 

(Д) Каденція. Використання в партії соліста технічно складного 

матеріалу та імпровізаційний характер його викладу на тлі витриманого звуку 

в оркестрі надає партії соліста рис каденції (RV 549, ІІІ, 94–98 або RV 316a, ІІІ, 

275–292 — скрипка з великою кількістю хроматично змінених звуків і 

безперервними відхиленнями; RV 578, І, 17–22 — віолончель зі стрибками на 

дві і більше октав). Виділення солістів можливе завдяки гармонії (RV 565, І, 

початок). Наполегливе використання тоніки двома скрипками відрізняє 

солістів від решти оркестрантів і викликає в пам’яті початок Дев’ятої симфонії 

Л. Бетховена, яка збігається тонально з концертом А. Вівальді. 

(Е) Динаміка. Різкі контрасти гучності в партії соліста, тоді як супровід 

в оркестрі не зазнає змін (RV 310, І, 12–15 — в оркестрі незмінно piano, а в 

партії соліста потактово змінюються forte і piano), створюючи ефект 

«пірнання»: соліст то майже повністю розчиняється в оркестрі, то несподівано 

постає на першому плані. Цей епізод викликає відчуття наближення і 

віддалення фокусу, ніби спостереження за сценою, яку власноруч можливо 

деталізувати чи узагальнити.  

(Є) Штрихи. Одночасне використання різних штрихів: соліст грає 

легато, тоді як оркестр — spiccato. Такий прийом врівноважує обидві сторони, 

попри різну кількість виконавців, та водночас і виокремлює, ніби підносячи 
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соліста над оркестром і підкреслюючи функціональне розмежування соліста 

(мелодичний матеріал) й оркестр (супровід — RV 519, ІІ). 

(Ж) Переплетення голосів. До цього прийому викладу в оркестрі 

вдаються не часто. Він надає можливість зберегти інтервал чи акорд 

незмінним, наповнивши його внутрішнім рухом, що змушує статичний 

інтервал чи акорд ніби мерехтіти з середини (RV 567, ІІІ, 7–9). Чотири скрипки 

на кожній вісімці змінюють мелодичне положення відносно одна одної, проте 

інтервали (секста до — ля, квінта до — соль тощо) залишаються незмінними.  

(З) Інтервали з використанням відкритих струн. Такі прийом на початку 

XVIII ст. — досить сміливе рішення (RV 318, І, 95–99). Квінта на відкритих 

струнах а1 — е2 засліплює пронизливістю, а повторення а1 приковують увагу, 

миттєво виділяючи їх на тлі солюючої віолончелі і basso continuo. Тогочасні 

композитори рідко писали інтервали в партії, в абсолютній більшості випадків 

надаючи перевагу розподілу нот між кількома виконавцями. Тому цей 

прийом — шлях для розкриття виражальних можливостей скрипки, до партій 

в концертах П. Локателлі та Дж. Тартіні. 

(И) Поліметрія. Партія соліста містить тріолі восьмими, тоді як супровід 

в оркестрі (віолончель solo, basso continuo) — восьмі. Це утворює 

несподіваний збій рівної пульсації і привертає увагу до себе загалом, однак 

максимальному виділенню солюючої скрипки також сприяє високий регістр 

(RV 318, І, 25–39).  

(І) Розміщення мелодії в середньому голосі — такий виклад потребує 

значної майстерності оркеструвальника, щоб тема не розчинилась у викладі 

інших інструментів. Цього можна запобігти завдяки ритмічному контрасту з 

одноманітними шістнадцятими у першого скрипаля, рівними восьмими у 

третього і четвертого скрипалів та basso continuo, який акордами на перших 

долях кожного такту утворює гармонічне тло мелодії (RV 567, ІІІ, 87–113). 

У концертах для духового інструмента solo, крім зазначених, 

використовуються й інші прийоми увиразнення викладу. Наприклад, в 

концертах для фагота А. Вівальді регулярно розріджує фактуру: виключає 

скрипки й альти, а групу віолончелей замінює одним солістом (RV 484, I, 1–

13), потім знову «розчиняє» фагот в tutti (т. 26–28). Це створює варіант 

«пірнання» соліста на відстані і пов’язаний з чергуванням епізодів музичної 

форми. Ефект певною мірою нагадує «пірнання» скрипки solo у ІІ ч. 

Скрипкового концерту Й. Брамса (тт. 67–68), попри відмінність стилю, 

художнього контексту і складу оркестру. 

Примітка 16. 

Протягом XVIII ст. композитори змінюють своє ставлення до виразності 

дублювань в оркестрі, однак лише віденські класики радикально 

трансформували запис. В оркестрових творах другої половини XVIII ст. одним 

з поширених варіантів викладу стає доручення витриманого акорду 

дерев’яним духовим інструментам, а струнним — його іншої, розкладеної, 

арпеджованої версії. Таке поєднання стабільності і руху, вертикального і 
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горизонтального руху, розподіл одного музичного матеріалу між різними 

інструментальними групами в оркестрі можна вважати характерними рисами 

класицистичного оркестру. Незначне поширення фоно-орнаментального 

дублювання в барокових партитурах зумовлене кількісною і структурною 

нестабільністю колективу та опорою на поліфонічний виклад, а відтак, 

відсутністю підпорядкованих голосів. Жанр концерту, з притаманним йому 

змагальним началом, є неосяжним щодо експериментувань у сфері 

оркестрування. Так виявляється кореляція еволюції концерту як музичного 

жанру і оркестру як музичної інституції.  

Примітка 17. 

Крім вказаних, існує й інші варіанти прояву внутрішнього оркестрового 

соліста у концертах А. Вівальді. Наприклад, у гобойному концерті (RV 465, 

ІІІ, 104–112) утворено яскраві перегукування між гобоєм і скрипкою зі складу 

оркестру. У третій частині композитор на кілька тактів полишає гобой і 

доручає скрипці solo віртуозний матеріал зі стрибками у високому регістрі. 

Скрипкове solo надає змогу не лише порушити тривале переважання тембру 

гобоя, а і вивести розвиток на інший рівень: сприяти динамізації викладу 

завдяки посиленню діалогічного начала. Воно тепер виявляється не тільки у 

гобоя solo — струнне tutti, а й ускладняється змаганням гобой — скрипка, 

поволі готуючи soli литаври у П’ятому фортепіанному концерті Л. Бетховена 

і Бурлесці для фортепіано з оркестром Ріхарда Штрауса чи тромбон у 

Скрипковому концерті А. Берга. 

Привертає увагу часом незвичний наголос на значенні скрипок і альтів, 

що надає підстави назвати їх груповими солістами (RV 781, І, 10–26). 

Опозиція двох варіантів викладу музичного матеріалу впродовж 16 тактів 

особливо відчутна завдяки цілковитій відсутності супроводу для гобоїв та 

використання basso continuo для струнних інструментів, діаметрально різній 

щільності викладу і тембровому контрасту духових і струнних. Інтерпретація 

оркестрової групи як солюючої трапляється не часто навіть у творах 

композиторів наступних поколінь. Крім Другого концерту Л. Бетховена, в 

якому цей ефект детально проаналізовано [417, c. 55], вкажемо на таке ж 

інтерпретування групи струнних інструментів у Третьому концерті для 

оркестру «Голосіння» І. Карабиця (детальніше див. [112, c. 93]). 

Примітка 18. 

Віола д’амор — шестиструнний смичковий інструмент, для якого 

А. Вівальді написав вісім концертів. Виконавець на віолі д’амор, на відміну 

від скрипки, може грати три- й чотири звуки водночас, тому її партія 

відрізняється від скрипкової щільністю акордових послідовностей. Водночас, 

відчутним є і вплив типового викладу на скрипці, випробуваний А. Вівальді у 

сотнях концертів, що пояснює нетипові для більшості його творів контрастні 

зіставлення фактур в партії струнного інструмента. Незвичним у кількох 

аспектах є концерт (RV 97). По-перше, його будова, а також відлуння-
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перегукування нагадують стиль старовинних французьких увертюр, відбиття 

яких у творах італійця загалом менше, порівняно з німецькими колегами. По-

друге, оркестровка цього концерту сповнена особливих тембрових ефектів. 

Віолі акомпанують два гобої, дві валторни, фагот і basso continuo. Гобої і 

валторни часто є центральними інструментами у викладі, наприклад в Allegro. 

В основі оркестрування концерту — колоритні поєднання духових 

інструментів з віолою: у другій частині віола, гобой і фагот відтворюють тріо-

сонату не лише фактурно, а й за духом. Цей твір — зразок «камерного» 

концерту: незначна кількість музикантів для виконання в невеликому 

приміщенні. А. Вівальді протягом короткого часу написав майже двадцять 

концертів такого типу. В Італії вони не мали значної популярності, на відміну 

від Німеччини, де у зацікавились «концертом як сонатою» (Sonaten auf 

Conzertenart) [481, c. 472]. 

Кількаразове використання А. Вівальді старовинних лютні, теорби і 

мандоліни можна пояснити бажанням: розширити палітру солюючих тембрів 

загалом (концерт для лютні і віоли з оркестром RV 540), осучаснити ці дещо 

старомодні інструменти, завдяки значнішим, ніж у XVII ст., технічним 

вимогам (концерти для однієї, RV 425, чи двох мандолін з оркестром, RV 532), 

спробою потішити вінценосну особу, яка захоплювалась музикуванням на 

старовинних інструментах. М. Пеншерль вважає, що ці два концерти могли 

бути присвячені маркізу Г. Бентівольйо, відомому аматору-виконавцю на 

мандоліні [400, c. 119]. 

Примітка 19 до підрозділу 

3.7 «Поствівальдійці» і зміни у викладі концертів 

Слід відзначити кілька деталей щодо викладу в концертах 

Е. Далль’Абако. По-перше, стосовно самостійності віолончелі у складі basso 

continuo. Наприклад, у фіналі Першого концерту кілька разів віолончель 

ускладнює басову лінію завдяки висхідним стрибкам, тоді як у партії 

клавішного інструмента зберігаються більш довгі тривалості. У першій 

частині Четвертого концерту віолончель грає восьмими, а клавішний 

інструмент — половинками. Такі фоно-орнаментальні дублювання 

наголошують на неоднаковості двох інструментів. По-друге, стосовно solo. За 

мовчання basso continuo, як на початку Четвертого концерту, і солювання двох 

скрипок утворюється прозора фактура. Хоча динамічні позначення відсутні, 

очевидно, що forte у перших семи тактах, експонованих всім оркестром, 

змінює камерне звучання двох скрипок на тлі утриманого баса. У таких місцях 

динамічні й фактурні контрасти особливо рельєфні виявляють яскравий 

тематизм концертів. Прикро, що ці твори не часто можна почути сьогодні. 

Примітка 20. 

Другий, Третій і Четвертий концерти А. Монтанарі (мабуть, найбільш 

ранні) містять багато епізодів з поліфонічним викладом. Роль поліфонічного 

викладу в конкретному концерті залежить від жанрового типу: concerto grosso 
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чи солльний концерт. Дуже незвичний початок Сьомого концерту: дві скрипки 

soli. На відміну від початку Третього концерту (абсолютне соло скрипки), це 

не тема фуги, яка потребує викладу одним голосом, а діалог двох солістів і 

всього оркестру (за участю солістів). 

Виклад сольної партії у концертах А. Монтанарі вартий окремого 

згадування через своєрідний мікст «старого» (concerto grosso) й «нового» 

(віртуозна техніка в партії соліста в сольному концерті). По-перше, послідовне 

опанування високого регістру: cкрипка у А. Вівальді рідко сягала середини 

третьої октави, у А. Монтанарі — це кінець третьої октави у ІІ ч. Першого 

концерту, т. 58). По-друге, переосмислення віртуозності: у Шостому концерті 

безперервні шістнадцяті в партії першої скрипки у повільному темпі 

«співаються», а стрибки на широкі інтервали стають не так ознакою 

виконавської майстерності, як важливим виражальним прийомом. 

Привертає увагу трактування concertino. Дві скрипки не однакові за 

статусом: перша є лідером. Тож на відміну від інтерпретації А. Кореллі чи 

Ґ. Муффата, в concerti grossi яких переважав підхід до concertino як до «групи 

однакових можливостей» і контрастної оркестру, А. Монтанарі вибудовує 

більш складну структуру. У Концерті мі бемоль мажор контрастують не тільки 

група солістів і оркестр, а й солісти (перша і друга скрипки) та окремі солісти 

й оркестр, що утворює балансування на межі між сольним концертом і гросо. 

Оригінальне поєднання кількох начал сприяє утворенню концертів, яскравих 

за своїми художніми ознаками, які Д. Хіршбек і С. Маквей розмістили «серед 

найбільш вражаючих досягнень в італійському репертуарі» [283, c. 164]. 

 

Примітка 21 

3.8. До розділу Оркестр у концертах німецьких композиторів 

першої половини XVIII століття 

 

Слід зазначити, що Й. Ханікен писав також подвійні концерти для 

струнного і духового інструментів на тлі струнного оркестру. Наприклад, 

Concerto à Hautbois e Violino concertanto, S. 240. Його, як і інші концерти, 

оркестровано на французький манер — для п’ятиголосного, а не для 

чотириголосного струнного колективу, включивши дві партії альтів.. Німецькі 

композитори, тяжіючи до французької музики, більш тривалий час, ніж 

італійці, дотримуються п’ятиголосної структури струнної групи. Партії гобоя 

і скрипки майже однакові, що досить типово для барокових партитур (Concerti 

grossi Op. 6 Ґ. Ф. Генделя, 1739). Тому обидва інструменти в концерті 

Й. Ханікена грають репетиції на одній ноті (загалом не надто зручні для 

гобоя), а паузи в їхніх партіях проставляються не тоді, коли гобоїст мав би 

взяти дихання, а із закінченням мотиву. Однак це не дає підстав вважати 

композитора ретроградом, бо тогочасна традиція ще не передбачала 

розмежування струнних і духових інструментів за типом викладу. Щоб 

усвідомити специфіку кожного інструмента, потрібен був час, але процеси в 
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музиці першої половини XVIII ст. готують прогресивні зміни. Унісонне 

поєднання гобоя і скрипок виключає використання високого регістру, акордів 

і подвійних нот у партії струнних (на відміну від сольних концертів 

П. Локателлі й Дж. Тартіні). 

 

Примітка 22 до підрозділу 

3.9 Особливості викладу в концертах Йоганна Себастьяна Баха 

Концерт для клавесина з оркестром ре мінор BWV 1052 Й. С. Баха є 

транскрипцією скрипкового концерту BWV 1052 (втрачений) композитора. 

Він тричастинний за структурою і з вівальдівською послідовністю темпів. 

Й. С. Бах, порівняно з «оригінальною» версією continuo, додає у партію 

виконавця значну кількість фігурацій, з’являються інтервали і акорди. Різні 

функції рук особливо очевидні у другій частині, у якій ліва рука постійно 

дублюється віолончелями (функція basso continuo), а права викладає мелодію 

в імітаційних перегуках зі скрипками. Загалом партія соліста висуває вельми 

високі вимоги до виконавця, зокрема через численну орнаментику, яка 

використовується в партіях обох рук. 

Відкриває концерт семитактовий унісон клавесина і оркестру, що 

утворює багатий змішаний тембр. Унісонна фактура сприяє підкресленню 

горизонтального руху. Функції оркестру різноманітні. 

1. Супровідна: виклад тонічного (І ч., тт. 7–11) або домінантового 

органного пункту (І ч., тт. 22–27). Його адресація альтам (репетиція восьмими 

у середньому регістрі) дає змогу уникнути перевантаження викладу. З метою 

підкреслити модуляцію, Й. С. Бах переоркестровує органний пункт, 

доручивши його виклад віолончелям (І ч., тт. 40–41). Це утворює вочевидь 

глибше звучання, порівняно з викладенням альтами. Групам інструментів 

доручаються довгі тривалі звуки, які поєднують функцію витриманого фону з 

гармонічною підтримкою соліста — фоно-орнаментальне дублювання 

(предікт перед tutti, тт. 166–171). Менша участь оркестру докорінно б змінила 

емоційність цього епізоду. 

2. Тематична. Постійне балансування на межі поліфонічної та 

гомофонної фактур уможливлює «вплітання» оркестру у виклад матеріалу без 

порушення лідерства соліста. Упродовж всього Концерту композитор доручає 

різним інструментам в оркестрі мотиви, в основі яких головний музичний 

матеріал частини. Цей виклад можуть ускладнювати перегукування між 

окремими групами в оркестрі чи між солістом і оркестровими групами. 

Особливо маркантний такий виклад у другій частині, у якій Й. С. Бах доручає 

наспівну мелодію солістові і скрипалям (привертає увагу незвичний 

тональний план Концерту з усіма мінорними частинами). 

3. Фактуротворча. Й. С. Бах у різні способи залучає оркестр до 

експонування тематичного музичного матеріалу, допускаючи навіть такий 

перерозподіл функцій, коли соліст акомпанує, а тематичний матеріал — в 

оркестрі. Йдеться про передостаннє tutti у першій частині: перші два такти 
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тему викладено, як на початку, унісоном оркестру і соліста. Та з третього такту 

солістові доручено фігурації шістнадцятими в середньому регістрі (супровід), 

а дві групи скрипок (з ритмічною імітацією між ними) продовжують розвивати 

тематичний матеріал, охопивши і високий, і середній регістри. Це утворює 

змішану фактуру викладу, коли мелодико-тематичний пласт (оркестр) 

ускладнено поліфонічним багатоголоссям і відтінено супроводом (соліст). 

Вдалим бачиться визначення такої фактури Б. Напреєвим, як 

«поліфонізованої» [75, c. 22].  

Попри перманентну значущість соліста, Й. С. Бах не йде шляхом 

доручення оркестру церемоніальних функцій на кшталт акорду на сильній долі 

такту або тривалій педалі. Завдяки урізноманітненню викладу, точному 

розташуванню пауз, які уможливлюють утворення акценту саме на звучанні 

оркестру, короткотривалими перегукуваннями, завдяки яким оркестр активно 

взаємодіє із солістом, униканню витриманих фонів і педалей, аби не 

перевантажувати виклад, а також взаємопроникненню поліфонічної і 

гомофонної фактур — Бахівське переосмислення викладу у концертах 

італійських композиторів — партія оркестру значно увиразнюється. Оркестр 

стає незамінним засобом виразності в Концерті BWV 1052. 

Концерт для двох клавесинів з оркестром BWV 1061 є оригінальною 

версією, а не транскрипцією, і роль оркестру інша: увага композитора лежить 

у сфері взаємодії між двома солістами. Х.-Й. Рехтштайнер у передньому слові 

до партитури вказує, що існує дві оригінальні версії цього твору: лише для 

двох клавірів (BVW 1061a) та для двох клавірів та інструментів ripieno 

(BVW 1061); обидва автографи втрачено. [429, c. III]. Звернімося до 

оркестрової версії Концерту. У складі оркестру — три групи струнних 

інструментів і група continuo. У групі continuo лише низькі струнні 

інструменти (без клавесину). Це випливає з відсутності цифрування у цій 

партії, призначеного саме виконавцеві на клавесині і регулярного 

використання залігованих нот (І ч., тт. 8–11, 36–37 тощо). У Концерті 

BWV 1061 незмінна функція оркестру — супровід, хоча й різноманітний: 

акцентне дублювання соліста з метою ніби підсвітити верхні ноти і наголосити 

на змінах гармонії (І ч., тт. 5–7); проникнення елементів tutti в сольний епізод 

з метою більшого ступеня їхнього об’єднання (І ч., тт. 21; 28; 43–46; 53); 

педаль, аби надати фактурі більшої зв’язності (І ч., тт. 8–11; 40–41;); 

витриманого фону у високому регістрі (І. ч, тт. 74–75). Єдиним місцем, де 

взаємодія між двома сторонами в концерті є активною й очевидна взаємодія 

сторін задля досягнення спільного результату, — це кульмінація першої 

частини, tutti (тт. 99–109). Оркестр і солісти мають неоднаковий музичний 

матеріал, тож вони не дублюють один одного, а контрастують. Цей нетривалий 

епізод демонструє виразність бахівського оркестрування і цілковитого 

усвідомлення ролі, яку відіграє оркестр в процесі музичного розвитку. 

Висвітлення концертів Й. С. Баха неможливо завершити, не згадавши 

оркестрові сюїти Й. С. Баха. Хоча ці твори не містять на титульній сторінці 

терміна concerto, прояви концертності у цих сюїтах очевидні. Й. С. Бах 

написав чотири сюїти для оркестру, найбільш ймовірно, усі в Кетені [175, 
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c. 84]. Це робить втілення концертності в сюїтах, насамперед, через 

солювання, особливо очікуваним в контексті очевидного зацікавлення 

Й. С. Баха жанром концерту саме в цей час. Сюїти оркестровано для різних 

інструментів, у кожній є соло різних інструментів. Ось кілька прикладів. В 

увертюрі Першої сюїти два гобої та фагот, як і в менуеті з Першого 

«Бранденбурзького концерту», виконують тріо. В оточенні щільного за 

фактурою і змішаного за тембром tutti, яке відкриває Увертюру, тріо духових 

інструментів утворює яскравий динамічний і тембровий контраст. Перший, 

через різке зменшення кількості інструментів, які грають, другий — завдяки 

ясно окресленому тембру духових, які прийшли на зміну гомогенному 

струнно-духовому характеру звуку. 

В Увертюрі з Четвертої сюїти склад перегукування, зокрема на початку, 

утворюють, більше візуальний, ніж аудіо, ефект: вони практично не 

прослуховуються через перманентну щільність фактури. Крізь неї короткі 

спалахи трьох труб мають ніби пробиватися над струнно-забарвленими звуками. 

Подібний виклад є в першій частині першого «Бранденбурзького концерту» 

(замість труб використано валторни). Втім, у цьому випадку виділення соліста 

було дещо переконливішим завдяки поліритмії. Певним компенсатором її 

відсутності в Четвертій сюїті стає незмінне звучання труб у високому регістрі 

та приєднання до них литавр. Це забезпечує адекватну могутність трубам і 

сприяє їх виокремленню на тлі струнних інструментів 156 . У такий спосіб 

композитор акцентує значну увагу на солюванні окремих інструментів. Хоча 

акцент на солісті в сюїтах відчутно менший, ніж в жанрі концерту, з 

проникненням концертного начала в інші жанри інструментальної музики 

зростає потреба в контрастнішому оркеструванні з метою наголосу на 

протиставленні не лише інтонації чи ритмічного малюнку, а і тембрів. Своєю 

чергою, це сприяє посиленню виражальних можливостей оркестру і вкотре 

підтверджує взаємозалежність еволюції концертного жанру і оркестрування. 

Примітка 23 до підрозділу 

3.11 Особливості викладу в концертах Ґеорґа Фрідріх Генделя 

та англійських композиторів першої половини XVIII століття 

Особливу роль оргàна у бароковому оркестрі загалом якнайкраще 

характеризує Е. Вінтерніц «Цей інструмент [орган] також відбиває 

кульмінацію барокової майстерності, технології, нові досягнення теорії 

акустики, і останнє — проте не менш важливе — він є символом теологічного 

розуміння Всесвіту як органуму, заново і назавжди вибудованого Творцем» 

[530, c. 268]. «Ще з часів Гамбурга Гендель визнавався <…> генієм 

імпровізації» — і концерти для оргàна з оркестром у перервах між частинами 

ораторії були «засобом розважити здивовану публіку» [280, c. 22]. О. Дойч 

наводить десятки анонсів у пресі та відгуки вражених слухачів, які 

підтверджують цілковиту узвичаєність виконання органних концертів між 

 
156 Більш детально солювання в оркестрових сюїтах Й. С. Баха розглянуто в монографіії В. О. Ракочі 

[105, с. 101–102]. 
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частинами ораторій для Ґ. Ф. Генделя. Ця практика тривала роками [234, 

c. 383–385]. Ч. Берні вказує, зокрема на виконання органних концертів перед 

захопленою публікою між частинами ораторії «Дебора та Естер» [195, c. 23]. 

Більшість дослідників вважають Ґ. Ф. Генделя винахідником органного 

концерту [523, c. 3; 535, c. 62; 194, c. 254, c. VII та ін.]. П. Холман так не думає 

[288, c. 13], проте він не наводить того єдиного застереження, яке могло би 

справді поставити під питання першість Ґ. Ф. Генделя, як засновника оргàнного 

концерту: трактування жанру концерту загалом. Звісно, якщо бахівські 

«концерти» для оргàна solo, написані хронологічно раніше, ніж генделівські, 

вважати концертами, тоді питання першості не варте дискусії. Однак, як 

неодноразово було аргументовано раніше, твір для одного виконавця 

(незалежно від авторської назви) не має рис, іманентних жанру концерту. Тож 

принциповим аргументом на користь першості Ґ. Ф. Генделя щодо оргàнного 

концерту є саме його підхід до жанру загалом: оргàн вперше в історії музики 

зіставляється зі струнним оркестром, а не звучить сам по собі без супроводу, 

як у Й. С. Баха. 

Оргàнний концерт — це єдиний тип клавішної музики, який привертав 

увагу Ґ. Ф. Генделя після 1730-х років 157 . У ньому поєднано «генетично» 

притаманний німецьким композиторам інтерес до оргàна, англійські 

виконавські традиції гри на цьому інструменті та побудова циклу у дусі 

італійського інструментального концерту. 

Концерти ор. 4 (1738) можуть виконуватися на клавесині, так само, як і 

на органі. Однак численні анонси у пресі перед концертами і відгуки критиків 

та очевидців після концертів, які наводить О. Дойч щодо органних концертів 

[234, c. 383–385], не дають жодних підстав вважати, що Ґ. Ф. Гендель 

виконував їх хоч раз на іншому інструменті, крім оргàна. Тож версія для 

оргàна і є основною. Ще одним непрямим свідченням первинності оргàнної 

версії є те, що саме партія клавесина зазнала певних змін, порівняно з 

викладом на оргàні: посилення мелодії, додавання звуків в акордах, 

орнаментики тощо з метою «компенсувати факт, що музика була призначена 

для оргàна — інструмента, здатного тримати витриману ноту» [268, c. XII]. 

Одним з пояснень викладеного (разом з можливістю охопити ширше 

коло виконавців-аматорів) є факт, що у першій половині XVIII ст. в Англії 

майже виключно грали на оргàнах з одним мануалом, не використовуючи 

педальну клавіатуру [494, c. 12] та спираючись на типову клавесинну фактуру: 

Альбертієві баси, арпеджіо та фігурації, які повторюються [191, c. 343]. У 

цьому відмінність від німецьких оргàнів, які (мабуть через домінування 

поліфонічного викладу) завжди мали педаль. Однак Ґ. Ф. Гендель, який 

натуралізувався, як англієць, використовував інструмент без педалей в 

англійських традиціях переважно для супроводу хорового співу, тоді як в 

Німеччині жанри токати, прелюдії та фуги сприяли сольному використанню 

цього інструмента. У цьому відмінність трактування оргàна Ґ. Ф. Генделем та 

 
157 Слід вказати, що до органних концертів op. 4, Ґ. Ф. Гендель вже звертався до міні-концерту для 

оргàна з оркестром далекого 1707 року в ораторії «Тріумф Часу і Правди» інструментальному епізоді за 

назвою Sonata.  
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Й. С. Бахом і можливе пояснення створення концертів для оргàна з оркестром 

першим і відсутність такого різновиду концертів у іншого. 

Важливим є також відмінність звучання оргàна з та без педалі: за участі 

оркестру ця різниця помітна слуху, проте, мабуть, не є критичною. Водночас 

в сольних епізодах потрібно призвичаїтись до відсутності характерного для 

оргàна грандіозності і глибини, яку саме і гарантує педаль. Щоправда, є й 

зворотна сторона такої могутності: при поєднанні з оркестром більш 

масштабне звучання сольного інструмента може поглинути не надто великий 

оркестр. Застереження щодо реальності такого сценарію століттям пізніше 

робить Г. Берліоз [15, c. 314–315]; водночас аналізуються і цілком успішні 

приклади поєднання оргàна й оркестру [99]. Тож використання оргàна без 

педалей в жанрі інструментального концерту має також переваги. Ймовірно, 

Ґ. Ф. Гендель міг використати і педальний оргàн: кілька таких інструментів 

функціонували в Лондоні у другій чверті XVIIІ ст., наприклад, в Lincoln’s Inn 

Fields [194, c. 7]. Однак композитор обрав поширеніший варіант інструмента, 

виходячи з практичних та, ймовірно, естетичних міркувань. Така дилема 

також пояснює, чому інструмент, який посідає центральне місце у творчості 

Й. С. Баха займає ніби підпорядковане у творчій спадщині Ґ. Ф. Генделя: гра 

на оргàні для першого — обов’язок і, мабуть, задоволення, для другого — 

розвага і, ймовірно, обов’язок. 

Ор. 4 включає шість три- або чотиричастинних концерти: «Гендель 

зібрав разом органні концерти, які він писав для ораторій протягом 1735–6 

років, і видав їх, як ор. 4» [194, c. 254]. Два з шести концертів починаються 

швидким темпом, решта — повільним чи помірним. Перший концерт 

привертає увагу дещо незвичною послідовністю тональностей (соль мінор, 

соль мажор, мі мінор, соль мажор) з використанням далекого відносно соль 

мінора мі мінора у третій частині. Сольна партія (наприклад, у першому 

концерті) — це цифрований бас та верхній голос, що залишає простір для 

імпровізації виконавця; такий підхід є типовим для викладу того часу158. Хоча 

чимало місць потребують значної вправності, навіть віртуозності (шістнадцяті 

у першому сольному епізоді в ІІ ч. Allegro), загалом фактура залишається 

прозорою через крайню рідкість педалей. Фактура переважно поліфонічна, але 

перегукування між оркестром і солістом (наприклад, тт. 115–119 у ІІ ч. або у 

тт. 33–60 у IV ч.), тривалі сольні епізоди імпровізаційного характеру і 

перманентні коливання щільності викладу завдяки акцентним дублюванням 

оркестром соліста (тт. 82–94, ІІ ч.) дає змогу уникнути перевантаженості 

звучання, додаючи викладу значної динаміки. Характерним для Ґ. Ф. Генделя 

прийомом є редукція партій завдяки унісону перших і других скрипок (IV ч. 

від т. 61). Схожий підхід неодноразово зустрінеться у Grand Concertos Op. 6. 

Оркестровано концерти неоднаково: два гобої і група струнних 

інструментів є обов’язковою. У деяких концертах додається фагот (дублює 

низькі струнні). Залежно від значення, яке надається дерев’яним духовим 

 
158  Це дещо ускладнює розуміння наміру композитора, адже робить їх виконання сучасним 

органістом таким, що віддзеркалює його індивідуальний смак, хоча і в межах певного ліміту, встановленого 

крайніми голосами партії. 
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інструментам, вони можуть виписуватися на окремому рядку (перший і 

четвертий концерти, два гобої грають в унісон) або мати спільний рядок зі 

скрипками (у другому концерті два гобоя дублюють партію скрипок). 

Дивовижним виходить ефект, утворений pianissimo всіх струнних за умови 

мовчання дерев’яних духових інструментів та органа (Andante з четвертого 

концерта). Струнні інструменти повторюють матеріал, щойно викладений 

солістом, але зовсім в іншому забарвленні. Це приклад переоркестрування, яке 

стає рушійною силою розвитку. За характером звучання цей епізод нагадує 

навіть не В. А. Моцарта, а Ф. Шуберта. 

Низькі струнні практично безперервно точно дублюють басову лінію в 

партії оргàна, відчутно зміцнюючи її під час використання дрібних нот у 

верхньому голосі, що посилює взаємодію вертикального та горизонтального 

начал. Долучення (у перших трьох частинах Другого концерту) чи вилучення 

гобоїв (наприклад, в Andante) є не тільки регулятором щільності викладу, а й 

колориту завдяки протиставленню звучання оркестру з гобоями (тт. 1–21, І ч.) 

та без гобоїв (тт. 22–27) Різниця при прослуховуванні навіть очевидніша, ніж 

при читанні партитури. Адже два гобої мають надто характерний тембр, аби 

розчинитися у звучанні невеликого струнного колективу. Незмінно виразними 

є акцентні дублювання оркестру, які наголошують на ритмічному (восьмі), 

фактурному (акорди) і тембровому (приєднання оркестру) контрасті до 

викладу матеріалу солістом без супроводу (четвертий концерт, І ч., тт. 24–26). 

Третій концерт — це concerto grosso: групу concertino утворюють 

скрипка і віолончель, grosso — струнні інструменти з гобоями в унісон та 

continuo (оргàн, віолончелі і контрабаси). За умови частих коливань складу 

basso continuo159 вибір оргàна чи клавесина сильно відбиваються на характері 

твору завдяки різному ступеню контрастування та семантиці кожного з 

інструментів: після насиченого tutti (ІІ ч., тт. 1–12) вступ відносно слабкого і 

дзвінкого за тембром клавесина асоціюється із салонним музикуванням, проте 

сильніший і об’ємніший тембр оргàна викликає асоціацію із звучанням у 

храмі. Аналізуючи оркестрування третього концерту не можна не згадати 

солювання скрипки та віолончелі у третій частині на тлі коротких акордів 

решти виконавців, яке привносить у виклад своєрідну довірливість, 

непідвладну оргàну, і загалом факт відмови від солювання оргàна в обох Adagii 

цього концерту. Фінальний гавот був, імовірно, до вподоби композитору, адже 

вперше він прозвучав в опері «Агрипина» у 1709 році [280, c. 45], а пізніше 

буде використаний у п’ятому концерті ор. 7.  

У четвертому концерті привертають увагу зіставлення тембрів: оркестр 

долучається лише на кілька долей з метою акцентувати каданс кожні два такти 
 

159 Лінія basso continuo дуже рельєфна завдяки постійному варіюванню інструментів протягом твору: 

лише струнні інструменти (початок IV ч.), лише оргàн (сольні епізоди), оргàн і контрабаси (І ч., тт. 3–6), оргàн 

і всі низькі струнні (початок ІІ ч.). Це загалом чи не найрізноманітніший виклад лінії basso continuo. Завдяки 

варіюванню інструментів у її складі змінюється щільність лінії залежно від кількості задіяних інструментів 

загалом та виявляються тонкі відтінки тембрового забарвлення, тож функціонал basso continuo 

вочевидьзростає. У цьому концерті використання клавесину чи органа як соліста здатне вплинути на різновид 

концерту: наявність двох клавесинів (один у складі basso continuo, другий — соліст) наголошує на рисах 

concerto grosso з «відтінком» сольного концерту для клавесину; солюючий орган несхожістю свого тембру 

утворює третій, крім скрипки і віолончелі, центр тяжіння, і риси сольного концерту стають очевиднішими. 



592 

 

(І ч., тт. 21–27). Завдяки цьому утворюється дивне поєднання прискорення і 

гальмування: енергія шістнадцятих в партії оргàна настільки значна, що навіть 

вступ всього оркестру не здатен її абсорбувати. Тим не менш, оркестр 

допомагає пригальмувати рух, хоча слух за інерцією «продовжує» пульсацію 

шістнадцятими. Гобої мають незалежну від скрипок партію. Усе підтверджує, 

що це знахідка майстра, який знає, якими засобами оркестрування втілити 

потрібний задум. Потрібно згадати перегукування між скрипками та альтами 

з ледь відчутною відмінністю у тембрі та щільності і очевидною зручністю для 

виконавців. Ще один приклад мистецького оркестрування (І ч., тт. 51–57). 

У п’ятому концерті160 звертає на себе увагу ледь помітна, проте дієва, 

гра тембрів при перегукуваннях в сициліані (третя частина). З метою 

наголосити на вступі оргàна, Ґ. Ф. Гендель (тт. 3–4) проставляє партію 

оркестру з паузами і переоркестрування при повтореннях безперервній і 

монотембровій грі соліста. Це утворило ефект переключення між масивним 

груповим і м’яким камерним викладом. Нечастим є є приклад солювання 

оргàна на тлі tutti у цій частині за рахунок регістровому, ритмічному та 

мелодичному контрасту. Водночас схожість сили звучання оркестру і соліста 

надають цьому контрасту м’якості: дві сторони не є антагоністами, а лише 

співрозмовниками, які насолоджуються гармонійним співіснуванням. 

Оркестрування шостого концерту справляє приголомшливе враження 

(початково це був концерт для арфи, написаний для уславленого арфіста 

Вільяма Павелла як частина оди «Пир Александра», 1697 рік. [193, c. 206–211]. 

Композитор замінює 2 гобої на 2 флейти (партію кожної з них записано в 

унісон з першими та другими скрипками відповідно). Низькі струнні грають 

pizzicato, а решта струнних інструментів мають в партії позначку con sordino. 

Допускається заміна оргàна не лише на клавесин, а і на арфу — рідкісний у 

середині XVIII ст. інструмент. Найбільш примітним в усьому є позначення 

forte. Справа в тім, що поєднання засурдиненої гри і голосної динаміки навіть 

в сучасні музиці — явище нечасте. Сурдина не тільки робить звук тихішим, 

але й гасить високі обертони. За умови тихої динаміки цей ефект проявляється 

м’якше, тоді як на forte він буде максимально вираженим. Очевидно, що 

зазначені зміни викликані трансформацією характеру музики: легший, і 

веселіший, він потребував іншого втілення. Тож композитор, пропонуючи 

іншу, ніж в попередніх концертах, оркестровку наголошує на її невід’ємності 

від інших засобів музичної виразовості. Мелодія і гармонія залишаються 

важливими чинниками утворення художнього образу, проте і оркестрування 

набуває значення принципово важливої техніки, нехай поки і не на постійній 

основі161. У другій частині (соль мінор), Ґ. Ф. Гендель відмовляється від гри 

щипком, як непотрібного за даного настрою, прийому. На зміну пустощам 

приходить зосередженість і сум. Втім, оркестрування не стає менш дієвим. Ця 

частина нагадує не аріозо одинокого героя, а оперну сцену. Звісно, важливою 

 
160 В основі концерту — одинадцята соната op. 1 (Solos for for a German Flute a Hoboy or a Violin with 

a Thorough Bass, 1732–1733). 
161 Заміна таких різних інструментів і з такими несхожими техніками звуковидобування, як оргàн і 

арфа свідчать, наскільки інакшим, ніж тепер, було ставлення до значущості тембру в епоху бароко.  



593 

 

для утворення відповідного настрою є мелодія, яка містить виразні стрибки 

вгору і вниз, які можуть перевищувати октаву (т. 34). Дієвим є ритм: 

нерівномірні паузи додають викладу речитативності. Оркестр бере участь у 

діалозі, емоційним ходом в паралельному мажорі підтримуючи соліста точним 

унісонним дублюванням мелодії (тт. 26–28), або підтримує соліста низхідним 

рухом на diminuendo: основним засобом втілення взаємодії стає оркестровка. 

Закінчуючи розгляд органних концертів не можна, принаймні коротко, 

не згадати ще один з прикладів дієвості оркестровки — четвертий концерт 

ор. 7. (Другий цикл органний концертів, який склали два оригінальні і чотири 

перероблені оркестрових концерти з ор 6, було опубліковано у спочатку без 

оркестрових партій (це видання реконструює В. Гаджер [268]. Варіант, який 

поширено сьогодні, побачив світ уже після смерті композитора у 1761 році 

[170, c. 243]). По-перше, він містить повноцінну каденцію, що стає слушною 

підказкою сучасному виконавцеві щодо виконання цих творів. По-друге, склад 

оркестру один з найбільш повних в концертах Ґ. Ф. Генделя, очевидно, з 

метою утворення підкреслено багатого і політембрового звучання (струнні 

інструменти, два гобої (кожен дублює одну з груп скрипок), дві групи 

віолончель, кожну з яких дублює фагот (партії першого і другого фаготів 

записано на одному рядку з першими і другими віолончелями відповідно), 

контрабаси і звичайна група низьких струнних інструментів (клавесин, 

віолончель, можливо, віолоне) та оргàн solo). По-третє, аби передати 

похмурий настрій, композитор свідомо посилює низький регістр, розділивши 

віолончелі. Навіть в ХІХ ст. поділ віолончелей, на відміну від скрипок, 

залишається нечастим, а в середині XVIII — це справжній тембровий ефект, 

використаний саме як з художньою, так і технічною метою. Жодна нота чи 

дублювання, будь-яке долучення чи вилучення інструментів спрямоване на 

посилення похмурого настрою. Точно продуманий і майстерно втілений 

виклад в оркестрі забезпечує потрібне враження. 

Детальніший огляд генделівських концертів для оргàна, див. [116]. 

Примітка 24. 

Розглядаючи прояви концертності у творах Ґ. Ф. Генделя, потрібно 

також на жанри, які не мають терміна concerto на титульній сторінці: «Музика 

для королівського феєрверку» та «Музика на воді». Точна дата написання 

останнього твору не відома [118, c. 3–4], але дослідники називають 10–30-і 

роки XVIII ст. Інструментальний склад трьох сюїт, з яких складається 

«Музика на воді», неоднаковий, але в кожній із них є духові й струнні, що є 

характерною рисою викладу в оркестрі німецького композитора. Попри 

багаторічне перебування в Англії Ґ. Ф. Гендель очевидно не відмовляється від 

свого коріння. Незмінне basso ostinato, старовинний хоровий принцип викладу 

партії гобоїв, нетривалі контрастно-фактурні протиставлення перших скрипок 

і tutti, відсутність варіювання фактури викладу, перманентне домінування 

змішаного струнно-духового тембру з переважанням першого, гомогенно-

остинатний характер звучання становлять характерні особливості твору. 
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Виділення кількох (двох чи трьох) інструментів (найчастіше гобоїв) утворює 

своєрідні фактурно-тембральні уособлені острівці — «соло групи гобоїв». Це 

породжує відчутний контраст з тутійно узагальненим тембром оркестру до і 

після таких епізодів. Т. Ліванова називає такі місця «концертуванням» і 

справедливо трактує їх як «виділення на перший план одних партій перед 

іншими» [69, c. 571]. Такий спосіб, безумовно, пов’язаний із притаманним 

жанру concerto grosso протиставленням більшості і меншості. 

Концертуванням можна назвати і триразове повторення музичного матеріалу 

з почерговим виділенням різних оркестрових груп (струнні інструменти, гобої 

та фагот, усім разом. Див.: «Музика на воді», сюїта № 1, Буре (№ 8)). 

Примітно, що при другому виконанні не вистачає інструмента для відтворення 

альтової партії, але композитора це не бентежить: важливішим за баланс був 

тембровий контраст. Це нечастий приклад переоркестрування у барокових 

композиторів (майже кожний випадок згадується в дисертації окремо через 

його рідкісність), безумовно, вартий згадування як свідчення цілковитого 

усвідомлення виразності оркестрування, попри те, що настільки яскраві і 

«чисті» його приклади нечасті у першій половині XVIII ст. 

Загалом не можна не підкреслити загального зростання масштабності 

звучання оркестру, дещо більшої уваги до протиставлення різних груп і 

схильних до вишуканого, часом блискучого і повного звучання, що так само 

сприяє посиленню змагального (чит.: концертного) начала у творі без цього 

терміна на титульній сторінці. Характер генделівського оркестру влучно 

описує Ч. Берні: «Гендель грає з оркестром, витягуючи безліч несподіваних 

вигод, в яких ні Кореллі, ні Джемініані ніколи не відчували жодної потреби, і 

навіть не мали про них уявлення. Творячи впродовж тривалого часу для 

співаків і оперного оркестру, він, безумовно, набув більше досвіду і знань про 

можливості [інструментів], ніж будь-який з цих чудових скрипалів; тому, 

вважаючи їхні генії рівними, йому слід віддати пальму першості, зважаючи на 

ці обставини» [195, c. 106]. 

Примітка 25 до підрозділу 

4.1 Оркестрова революція 1740–1760 

Друга половина ΧVIII ст. в музиці — це епоха Й. Гайдна і 

В. А. Моцарта, і ця епоха була добою надзвичайно швидкого розвитку усіх 

мистецтв, не в останню чергу музичного мистецтва. Музика стає людяним 

світським мистецтвом. Композитори навіть у релігійних творах відходять від 

барокової релігійної концепції музики: незважаючи на те, що багато хто з них 

глибоко вірили в Бога, а зокрема Й. Гайдн взагалі присвячував Богові чи не всі 

свої твори, пишучи на початку партитури In Nomine Domini («Ув ім’я 

Господнє), а наприкінці Fine Laus Dei («Кінець Слава Богові»). Однак ця віра 

була скоріше абстрактно-філософською або цілком особисто-емоційною: 

композитори переставали бачити себе в ролі місіонерів-проповідників. 
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На зміну афектам приходять почуття, на зміну риториці — природність, 

простота і грайливість, на зміну абстрактним музичним символам — жанрові 

асоціації. 

Відбувається практична й теоретична перемога та утвердження 

функціональної гармонії, так званої гомофонно-гармонічної фактури, пісенної 

та сонатної музичних форм, сонатного циклу, а також класицистичної 

оркестровки як вільного застосування композитором звукових можливостей 

інструментів та голосів. Відбувається стрімкий процес удосконалення та 

конструювання нових інструментів та розвитку нових технік виконання 

музики [54, c. 144, 150]. 

Примітка 26 до підрозділу 

4.2 Сини Йоганна Себастьяна Баха: їх вплив на еволюцію 

концертного оркестру 

Крім клавесинних, К. Ф. Е. Бах писав концерти для флейти і віолончелі 

з оркестром, зокрема чотири флейтових концерти, два з них початково були 

створені як гобойні (сі бемоль мажорний Wq 164 та мі бемоль мажорний 

Wq 165), проте їх гобойна версія не виконується з часу їх створення. Існування 

кількох версій концерту для різних солістів, часто зі зміною тональності, як у 

багатьох транскрипціях концертів Й. С. Баха, типове явище для барокової 

епохи, що пояснюється кількома причинами. По-перше, бажанням 

композитора охопити якомога ширше коло виконавців-аматорів, зокрема й 

осіб вищого світу, для побутування концертів в домашньому музикуванні. По-

друге, менша, ніж у наступні епохи, вагомість тембру сприяла заміні одного 

інструмента на інший не лише в оркестрі, а й на рівні соліста. По-третє, виклад 

партії віолончелі навіть в середині XVIII ст. майже не містив подвійних нот і 

акордів, які виконавець міг залучити хіба що в каденції, написаній спеціально 

для самого себе. Тому перекладення партії флейти для віолончелі було лише 

питанням регістру. Використовуючи гобой замість флейти, це вирішувалось 

ще простіше, адже високі ноти флейти (середина третьої октави) не 

використовувались, тому її діапазон цілком збігався з гобойним. Тембральна 

ж відмінність між двома інструментами залишалася не такою вагомою, щоб 

відмовитись від транскрипції. 

Основні характерні ознаки оркестрування К. Ф. Е. Бах розглянуто на 

прикладі Концерту для флейти з оркестром ре мінор, Wq 22. Композитор з 

очевидних причин відмовляється від духових інструментів в оркестрі, щоб не 

завадити контрасту між неповторним тембром флейти соло і струнним (плюс 

невід’ємне continuo) оркестром. Це утворює яскраві й емоційні 

протиставлення тембрів, хоча спільний тематичний матеріал об’єднує їх. 

К. Ф. Е. Бах неодноразово використовує перегукування між низькими і 

високими струнними інструментами (перше tutti у першій частині, тт. 31–35), 

проте найбільш виразним «перегукуванням» на відстані стає зіставлення 

тутійних епізодів без флейти та за її участю. Такий підхід пожвавлює виклад, 

надаючи йому більшої рельєфності (перший сольний епізод в першій частині, 
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тт. 62–68). Експресивно, завдяки опозиції барв, звучать флейтові soli на тлі 

тривалих нот в партіях струнних інструментів: тембр духового інструмента 

переважає, однак м’який і об’ємний характер звуку струнних утворює ідеальне 

тло для соліста (другий сольний епізод першої частини, тт. 146–162). 

Зважаючи на чергові їх вступи впродовж кількох тактів (тт. 142–145), перехід 

від ансамблю «клавесин і флейта» до «tutti з флейтою» стає справді 

вишуканим. Тож цінним художнім ресурсом для композитора є не темброві 

зіставлення загалом, а контраст між теплим відтінком струнних інструментів і 

прохолодною флейтовою барвою. Тож основна цінність флейти для 

К. Ф. Е. Баха — виразність її тембру, вагомість якого відчутно зростає, 

порівняно з клавірними концертами. 

К. Ф. Е. Бах написав три віолончельних концерти — ля мажорний 

Wq 172, ля мінорний Wq 170 і сі бемоль мажорний Wq 171, які є і в 

аутентичних транскрипціях для клавесина і флейти. В. Альтманн у передмові 

до першого видання концертів 1938 року наголошує, що воно містило три 

сольні партії (віолончель, клавесин і флейта), викладені в унісон [155, c. V]. 

Однак такий виклад не варто сприймати як вказівку виконувати в унісон і 

перетворювати концерт на потрійний. Це слід сприймати як можливість 

виконувати їх ширшим колом виконавців, зокрема в домашньому 

музикуванні, залежно від наявних можливостей. Концерти, написані на 

початку 1750-х років, досить популярні серед виконавців до теперішнього 

часу, регулярно виконуються в симфонічних концертах. До віолончельного 

концерту не часто звертались протягом XVIII ст. — один-два концерти, 

написані Дж. Яккіні, А. Вівальді і Г. Монном. У середині XVIII ст. цей жанр 

залишався новим — концертам Й. Гайдна і Л. Боккеріні ще тільки належало 

побачити світ. 

У віолончельних концертах К. Ф. Е. Баха, порівняно за клавесинними, 

особливо ранніми, поступове нівелювалась межі між сольними і тутійними 

епізодами (щодо музичної форми) і зросла експресивність змісту музики, що 

свідчило про наближення Sturm und Drang (1770-ті). Концерт сі бемоль мажор 

рівний за настроєм, тоді як ля мінорний і ля мажорний концерти експресивні, 

пристрасні і несподівані щодо гармонічних, темпових і тембрових 

переключень. 

Розглянемо основні особливості оркестрування ля-мінорного Концерту. 

Його оркестровано для струнного оркестру (клавесин в ролі continuo), тому 

значні темброві контрасти між солістом і оркестром не закладаються, адже до 

складі оркестру є віолончель. Перше tutti захоплює нестримною енергією. За 

своїм характером і динамічністю воно дуже нагадує натиск вівальдівських 

концертів (восьмий ля мінорний з op. 3 RV 522). Однак в оркеструванні 

К. Ф. Е. Баха, порівняно з А. Вівальді, більша роль колориту в оркестрі, тому 

він широко залучає темброві ефекти. Трель акцентує на відносно слабкій долі 

такту, ніби прирівнюючи її до сильної. Далі звучить висхідний пасаж вгору, 

внаслідок чого кілька тактів (тт. 4–5 з І ч.) втрачають цілісність і розриваються 

на половинки. Отже, трель стає каталізатором порушення чіткості рівномірної 

ритмічної пульсації з незначними ритмічними зсувами, що додатково 
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загострює знервованість. Дубль-штрих в партії перших скрипок (тт. 13–15), 

перших і других (т. 18) чи альтів і низьких струнних (т. 19) так само посилює 

напругу, як і стрибки та високий регістр. Така оркестровка стає чи не головним 

засобом музичної виразності в короткому, проте дуже яскравому tutti. 

Характерні для експресивного стилю К. Ф. Е. Баха сильні динамічні контрасти 

(diminuendo упродовж 15–17 тактів раптово змінює forte) і незвичні гармонічні 

звороти: ля мінорний кадансовий квартсекстакорд замість очікуваного 

розв’язання в домінантовий тризвук переходить у тональність субдомінанти і 

каданс завершується ре мінорним секстакордом і тишею генеральної паузи. 

Тим більш несподіванім може видатись меланхолійний і спокійний сольний 

епізод. Композитор передбачив максимальний контраст між «штурмом» 

всього оркестру і сумним співом соліста, підкресливши відмінність між 

підходом А. Вівальді в концертах 1730-х років і концертами початку 1750-х.  

Концерт сповнений і стильових переключень, які часом такі виразні, що 

втрачається відчуття хронологічної визначеності Концерту: арпеджіо 

струнних інструментів асоціюються з концертами А. Вівальді (наприклад, 

тт. 64–65); наспівність віолончелі, експресія її струни а, якщо абстрагуватись 

від супроводу клавесина, переносить в Романтизм, не поступаючись ліричним 

епізодам першої частини Віолончельного концерту Р. Шумана; а виклад теми 

першими скрипками на тлі акордового супроводу інших інструментів з 

пергармонізацією витриманих нот викликає в пам’яті концерти Л. Бетховена. 

Такий мікст елементів стилю минулого, сучасного і майбутнього неможливо 

втілити лише гармонічними чи ритмічними засобами, оркестровка становить 

важливий елемент концертів К. Ф. Е. Баха. 

Примітка 27. 

Цикл з шести клавесинних концертів, виданих 1772 року становлять 

новий рівень трактування концерту К. Ф. Е. Бахом і новий етап в еволюції 

концертного оркестру. Наспівність їх мелодій стає ще більш виразною, 

мелізматика інтегрованою в мовлення, повільні середні частини — більш 

зосереджені, а гармонії в них — складнішими внаслідок використання 

альтерованих ступенів і енгармонічних модуляцій. Зміни торкнулися й 

оркестровки. Насамперед, збагатилась темброва палітра в концертах 1770–

1780-х років, а структура оркестру максимально наблизилась до 

класицистичного. Однією з ознак пізніх концертів стає остаточне становлення 

ідіоматично-клавірного викладу партії соліста — використання акордів і 

інтервальних послідовностей. Й. С. Бах долав не лише традиційне трактування 

клавесина як інструмента виключно basso continuo, щоб вивести його на 

авансцену в сольному концерті, а й переважання скрипки як найбільш 

придатної для соло в концерті. Тож основу сольних виступів становить 

горизонтальний рух з дуже нечастими відходами від нього у вертикаль. 

К. Ф. Е. Бах активніше, ніж Й. С. Баха, використовує в партії солістів 

інтервали для супроводу в лівій руці, щоб відтінити одноголосну мелодію у 

правій (перша частина Концерту до мінор Wq 31, початок першого сольного 
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епізоду), залучає інтервали у правій руці у високому регістрі (перша частина 

Концерту соль мажор Wq 4, тт. 85–90) чи навіть акорди в лівій руці (перша 

частина Концерту ре мінор Wq 23, початок першого сольного епізоду). Однак 

в пізніх концертах такі прийоми поширені більше, віддаляючись від лінійної 

фактури, типової і природної для струнних інструментів. Експонування 

матеріалу в оркестрі також змінюється — пізні концерти типово 

класицистичні і аж ніяк не барокові за оркестровим викладом. Відмінність 

полягає у трактуванні духових інструментів в оркестрі не як дублерів 

струнних інструментів, а як самостійних, які викладають тематичний матеріал 

і залучаються в перегукування, щоб посилити експресивність звучання.  

Концерт мі бемоль мажор Wq 41 (1769) оркестровано для клавесина 

(соліст), двох флейт, двох валторн і струнного оркестру. К. Ф. Е. Бах 

використовує оркестровку, яка надає можливість солісту приєднатись до 

експонування матеріалу, не порушуючи гармонічності цілого. Клавесин є 

органічною складовою цілого і лідером завдяки викладу мелодичної лінії, яку 

йому передали флейти. Струнні інструменти поєднують їх, і передання мелодії 

від флейт до клавесина пом’якшується. 

Серед спеціальних оркестрових засобів для посилення контрасту між 

вступом і першою частиною слід назвати, по-перше, засурдинені струнні у 

вступному Largo і відмову від сурдин в Prestissimo; по-друге, залучення двох 

валторн, які мовчали на початку: стрімкий висхідний рух з точним унісонним 

дублюванням періодично трансформується на виклад матеріалу в інтервал; по-

третє, фоно-орнаментальне дублювання:. К. Ф. Е. Бах почергово поєднує в 

першій темі фоно-орнаментальне і точне дублювання між валторнами і 

першими скрипками. Перший злет пасажу в партії струнних інструментів 

поєднано з восьмими в духових (фоно-орнаментальне дублювання), проте в 

наступному такті обидві групи плюс перша флейта поєднуються в точному 

дублюванні в низхідному русі, що додає відчутної важкості (2, 4 і 6 такти 

Prestissimo), яка почергово змінюється більш короткими тривалостями і 

стрімкими злетами вгору з утворенням регістрового і тембрового акцентів 

завдяки тривалим нотам у пари валторн (знову фоно-орнаментальне 

дублювання). Усі прийоми свідчать про майстерне оркестрування: варіювання 

щільності і барв, миттєві переключення між регістрами, залучення флейти 

лише в непарних тактах гідні пера композитора-романтика. 

Зазначмо загалом чимало нових для того часу прийомів оркестрування, 

які наприкінці XVIII ст. сприймались вже як ординарні: значні відмінності між 

щільністю і забарвленням звучання внаслідок приєднання духових 

інструментів до струнних чи, навпаки, завдяки мовчанню перших; 

перегукування між струнними і духовими інструментами довгими нотами в 

акомпанементі, який вони утворюють до соліста, в партії якого шістнадцяті; 

часті чергування pizzicato і arco; доручення мелодії флейті, партія якої 

ритмічно точно збігається із струнними інструментами, проте ясно 

прослуховується завдяки теситурі й неповторності тембру в оркестрі (початок 

другої частини); передання тематичного матеріалу клавесину, як на початку 

Концерту з утворенням, свідомо чи ні, арки в оркеструванні між початками 
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першої і другої частин; відмова від валторн в другій ліричній частині для 

переконливішого контрасту з початком третьої частини зі вступом валторн, 

що утворюють свіже темброве звучання. 

Примітка 28. 

Концерти ор. 7 Й. К. Баха написані наприкінці 1760-х років: Два з них — 

тричастинні, чотири мають лише дві частини, причому деякі завершуються 

менуетом, а інші — рондо, відбиваючи тенденцію останньої чверті XVIII ст. 

Склад оркестру, порівняно з ор. 1, не зазнав змін: клавішний інструмент162 і 

струнні інструменти. Шостий концерт соль мажор має три частини. Клавішний 

інструмент, як і в ранніх опусах, виконує дві функції: basso continuo (в tutti) і 

соліста (в сольних епізодах чи в діалогах з оркестром). Його вступ не додає 

значного контрасту, адже він повторює тему, експоновану оркестром на 

початку Концерту. Модуляція в ре мажор і виклад нової теми в партії соліста 

відбуваються без супроводу оркестру, який з часом приєднується акуратними 

акцентами й педальними звуками, збагачуючи звучання соліста (І ч., тт. 61–

65). Композитор регулює глибину (рельєфність) у процесі викладу, 

використовуючи педальні звуки в низьких струнних (І ч., тт. 70–73) або 

відмовляючись від них на користь лише скрипок (І ч., тт. 61–65). Близьке 

розташування тематично подібних епізодів, варійованих завдяки нетотожному 

оркеструванню, свідчить про цілковите усвідомлення виразності оркестру і 

про увагу композитора до презентації матеріалу. Тонкі нюансування настрою 

завдяки фоно-орнаментальним дублюванням (слух ніби «ковзає» між 

струнним і фортепіанним тембрами, які ідеально збалансовані і жоден не 

переважає) слід вважати прийомом, який додає художньої переконливості 

експонуванню й розвитку музичного матеріалу (наприклад, ІІІ ч., тт. 57–60). 

Дещо незвичним є кадансування (ІІІ ч., т. 61) без участі оркестру, адже 

традиційно саме в кадансі фактура ущільнюється. Й. К. Бах діє інакше, 

відповідно до творчого задуму: у т. 62 викладається новий тематичний 

матеріал. Виключивши оркестр в кадансі і свідомо ослабивши цю зону, 

композитор, з одного боку, акцентує на непевності, тендітності, недостатності 

(в плані переконливої маси звуків, як належало б у кадансі), а з іншого — дає 

змогу новому тематичному матеріалу звучати яскравіше порівняно зі 

«слабким» кадансом. Такий ретельний і продуманий до найменших деталей 

виклад свідчить про колосальні виражальні можливості оркестрування. 

Прикро, що дослідники, аналізуючи цей та інші концерти, дуже рідко 

звертають увагу на деталі, які насправді відіграють ключову роль в Концерті. 

У цьому творі діалогічність, як прояв змагального начала, дещо 

рельєфніша, порівняно з ор. 1: саме оркестрування має запитально-

відповідальну будову, адже обидві сторони перебувають в діалозі і 

доповнюють одна одну. З особливостей викладу в оркестрі привертає фактура 

партії других скрипок, яка нагадує типовий виклад в партії лівої руки у 
 

162  У першому виданні зазначено For the Hapsichord or Piano Forte (тобто для клавесина чи 

фортепіано), підкреслюючи їх взаємозамінність на той час; в концертах op. 1 така альтернатива не була 

зазначена. 
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фортепіанній музиці: арпеджіо по розкладених тризвуках в неширокому 

діапазоні. Очевидно, це результат відсутності альтів, адже за їх наявності 

можливо було б розподілити цей матеріал між двома групами, зробивши його 

більш природним для струнних інструментів: додати репетиції на одній ноті, 

використати паузи, спиратись на більш широкі інтервали для стрибків, що 

незручно за умови залучення тільки скрипок. Утім, відмова від альтів була 

цілком усвідомленою, що жодним чином не заважає наголосити на такій 

«вимушеній» особливості викладу скрипкової партії.  

Редукований склад оркестру в концертах Й. К. Баха актуалізує 

композиторську винахідливість, сприяючи художньо переконливому 

результату. Важливе значення має загальне посилення ролі оркестру в 

концерті, його урівнюють із солістом: оркестр викладає тематичний матеріал 

самостійно і спільно з солістом, створює тло для фортепіано, відтіняє, за 

потреби, його звучання, виконує мелодичну, супровідну, басову функції, додає 

рельєфності і глибини процесу розгортання. 

Примітка 29 до розділу 

4.3 Мангаймська школа та її значення для становлення оркестру 

Другий кларнетний концерт К. Стаміца (форма першої частини — 

сонатна, з подвійною експозицією) оркестровано для двох гобоїв, двох 

валторн і струнної групи. Як і в розглянутому альтовому концерті, альти так 

само розподілені на дві підгрупи. Та якщо в попередньому оркестрі альти і 

соліст часом утворювали одну компактну групу, своєрідного «надальта», то у 

кларнетному концерті така трансформація неможлива. Такий поділ альтів у 

К. Стаміца (вкрай рідкісний прийом в партитурах інших композиторів) можна 

пояснити. Зокрема, на початку 1770-х років контрабаси й віолончелі були 

міцно пов’язані точним октавним дублюванням. І все ж, за певної тенденції до 

ущільнення звучання оркестру163, композиторам могло не вистачати чотирьох 

партій. Особливо це стосувалось альтів, як інструментів цілком звичайних у 

функції супроводу. Тому їх розподіл, хоч дещо й послаблював середній, 

гармонічний пласт, проте сприяв більш щільному викладу в середніх голосах. 

Це надало можливість К. Стаміцу мелодизувати їх і завдяки цьому не лише 

компенсувати послаблення звучання внаслідок поділу, а й надати фактурі 

більшої насиченості й відмінності від барокової. Пропонований розподіл 

альтів засвідчив потребу в п’ятому голосі струнної групи і ніби 

«обґрунтовував» необхідність відділити віолончелі від контрабасів і утворити 

додаткову й повноцінну п’яту партію. Відбудеться це вже на початку ХІХ ст., 

але оригінальна оркестровка К. Стаміца свідчить про взаємозв’язок новацій в 

концертному оркестрі і про зміни в ньому загалом.  

 
163  Ідеться про те, що одночасне введення у пізніх симфоніях Й. Гайдна і кількох в концертах 

В. А. Моцарта до складу оркестру і кларнетів, і гобоїв невдовзі стане не винятком, а правилом. Розширення 

мідної групи завдяки приєднання до неї тромбонів в інструментальних композиціях, зокрема в Л. Бетховена, 

уведення видових дерев’яних духових інструментів у творах ранніх романтиків свідчить про послідовне 

збільшення оркестру протягом ХІХ ст. 
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К. Стаміц, обравши кларнет для соло в концерті, вилучив кларнети зі 

складу оркестру, щоб посилити контраст між солістом і оркестром. Здійснити 

це в Альтовому концерті було неможливо, щоб не зруйнувати баланс в 

оркестрі загалом. Попри значну темброву відмінність між дерев’яними 

духовими інструментами, заміна кларнетів на гобої не стала критичною 

завдяки незначній ролі цих інструментів, вони використовуються передусім 

для акценту, педалі, фону чи (зрідка) дублювань струнних інструментів. 

К. Стаміц урівноважує віртуозне й наспівне начала в партії соліста, 

максимально використовуючи особливості звучання кларнета в різних 

регістрах: пом’якшення маршовості головної партії відбувається завдяки 

розміщенню музичного матеріалу в регістрі «кларіно» (І ч., початок сольної 

експозиції). З переходом до побічної партії композитор спрямовує мелодію 

вниз. Пунктирний ритмічний малюнок — це важливий засіб для зміни 

настрою, проте використання найнижчих нот регістру «шалюмо» з їх 

металевим відтінком доводить перехід в іншу образну сферу. Виклад побічної, 

порівняно з головною партією, віртуозніший, а залучення секвенцій подовжує 

її тривалість, що характерно для класицистичної сонатної форми. 

В оркестровій експозиції привертає увагу часте точне дублювання 

гобоями перших скрипок і перших альтів, що формує темброво рівне й 

збалансоване звучання. Функція дублера скрипок чи не основна для гобоїв — 

це своєрідна ремінісценція до викладу в бароковому оркестрі. Однак ідеться 

не про повторення відомого прийому, а про його модифікацію в контексті 

нового стилю. Тому не мають дивувати ні педаль гобоя на P, що змінюється 

утаємниченим звучанням на PP — гобой не так ущільнює виклад, як надає 

музичному матеріалу більшої зосередженості (ІІІ ч., тт. 59–66); ні долучення 

гобоїв після їх тривалого мовчання до висхідного пасажу струнних, 

утворюючи «класицистичне» оркестрове crescendo. Ідеться й про короткі 

перегукування з солюючим кларнетом на тлі витриманих фонових звуків у 

струнних інструментів (ІІІ ч., тт. 131–135), що формує точкові мікроспалахи. 

Кожен такт стає демонстрацією виразності оркестрування. 

Валторни — це своєрідний strumento à rinforzare: вони звучать 

епізодично, підкреслюючи пунктирний малюнок (І ч., тт. 1–3), сильні долі 

(І ч., тт. 10–13) або каданси (ІІІ ч., тт. 125–126). Крім акцентного дублювання, 

валторни часто виконують функцію педалі: від ледь чутного pianissimo, що 

посилює теплий тон струнного тембру й не впливає на силу звучання (ІІІ ч., 

тт. 17–23) до f, наголошуючи на відхиленні в тональність домінанти, що 

знаменує перехід у побічну партію (І ч., тт. 14–15). 

Примітка 30. 

«Просвітлювальна» функція флейт в Концерті Л. Лебрена зумовлена її 

особливостями. Зважаючи на прохолодний і світлий відтінок тембру флейти у 

другій-третій октавах, кожне її залучення миттєво просвітлює характер 

музики. Такого ефекту досягнуто в оркестровій експозиції першої частини. 

Після першого речення головної партії у викладі тільки струнних 
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інструментів, вступ першої флейти в точному октавному дублюванні перших 

скрипок у другому (І ч., від т. 8) миттєво підсвічує мелодію, попри її незмінно 

мінорний лад. Активізація флейт (долучення другої, поява в їх партіях різних 

інтервалів) пов’язана з початком сполучної партії, щоб наголосити на 

становленні фа мажору. Ефект посилюється завдяки зіставленню: між ре 

мінором і фа мажором відсутній плавний перехід, а є чітка межа. Попри те, що 

йдеться про паралельні тональності, флейта на forte subito акцентує на появі 

іншого, контрастного музичного образу. Аналогічних місць в Концерті чимало 

(їх детальний аналіз здійснено у [115]). Ефект підсвічування виявляється 

навіть в мажорі завдяки продуманим перегукуванням. Наприкінці експозиції в 

першій частині (тт. 124–125) виклад мелодії у партії флейт рівними чвертями 

контрастує із синкопами у партії скрипок. Барви інструментів, розміщених в 

одному регістрі, мали б перемішатись. Однак завдяки ритмічній несхожості і 

незначному контрасту між кількаразовими повтореннями однієї ноти у 

скрипок і мелодією, хоча й у вузькому діапазоні у флейт, слух постійно 

«ковзає» між двома групами інструментів, і тембр кожного з них на мить 

виходить на перший план. Тембр флейт виділяється завдяки більш 

прохолодному відтінку. Така відносна суб’єктивна ознака переважає 

об’єктивність низхідного руху у скрипок, адже це плавне спускання ніби мало 

б привернути увагу. Тому характерне забарвлення флейт виявляється гідним 

компенсатором низхідного руху у двох інструментальних групах.  

Литаври, що спорадично трапляються в оркестрі композиторів бароко, в 

останній чверті XVIII ст. досить звичні у складі оркестру, хоча зазвичай вони 

пов’язані з трубами, яких в оркестрі Л. Лебрена немає. Наявність цього 

інструмента в Концерті можна вважати новаційним прийомом, особливо 

зважаючи на ліричний характер твору. Уперше литаври звучать в т. 129. Як і 

сполучна партія в експозиції, яку композитор вводить після цезури, 

контрастно зіставляючи мінор і мажор, початок розробки максимально 

відрізняється від завершення експозиції не лише завдяки тональному і 

ладовому контрастам, а й настрою, атмосфері. Після світлого, навіть 

урочистого закінчення першого розділу сонатної форми музика миттєво 

набуває драматичного відтінку.  

Партія соліста різноманітна, вона охоплює всі регістри, максимально 

розкриває і моторні (менш властиві цьому інструменту, наприклад тривалі 

пасажі шістнадцятими в побічній партії першої частини, тт. 98–105), і лірично-

наспівні можливості гобоя. Гобой переважно солює на тлі оркестрового 

супроводу. Тим більше несподіваним для слуху стає приєднання гобоя до 

перших скрипок в точному дублюванні у викладі побічної партії в сольній 

експозиції. Привертає увагу така деталь: дублювання починається не від самої 

теми, а за три такти раніше. Пасаж у струнних інструментів (І ч., т. 76) 

змінюється прозорим звучанням скрипок і гобоя в октаву (від т. 77); супровід 

(решта струнних) і педаль у двох флейт звучать лише від початку побічної 

партії (т. 80). Завдяки більш ранньому початку дублювання гобоя і скрипок, 

слух призвичаюється до нового, мішаного тембру на нетематичному матеріалі, 

тому початок викладу побічної партії (від т. 80) посилює емоційне враження. 
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Мікст гобоя і скрипок не використовувався в Концерті раніше, через це їх 

поєднання сприймається як свіжа барва. Побічна партія набуває ще більш 

теплого і ліричного характеру, порівняно з оркестровою експозицією, 

демонструючи вплив переоркестрування. Так, в експозиції гобой і скрипки 

презентували побічну партію (фа мажор) разом, дублюючи матеріал. У репризі 

композитор відмовляється від такого дублювання й доручає мелодію гобоя 

solo. Така трансформація викладу в оркестрі не випадкова: у репризі 

змінюється характер теми, адже нижчий регістр і мінорний лад навіюють 

смуток, навіть розпач, який і виражає гобой. Дублювання скрипками миттєво 

позбавило б виклад тужливого настрою, модифікація якого пояснює потребу 

в переоркеструванні. Для композиторів класиків (а з часом і для романтиків), 

на відміну від барокових, воно набуває дедалі більшого значення. «Наприкінці 

вісімнадцятого століття оркестр музично досягає того, чого [тогочасні] 

мислителі мріяли досягти в суспільстві: гармонії між індивідуумами і 

колективом загалом [229, с. 160]. Ця думка Е. Долана якнайкраще 

характеризує гармонію в побічній партії. 

Відомі ще багато цікавих рішень в оркестровці: ефектні оркестрові 

crescendі з почерговим додаванням різних інструментів, що втілюють значні 

емоційні хвилі (І ч., тт. 190–195); поліметричні накладання в партіях різних 

інструментів в коді першої частини, що надає можливість кожної наступної 

миті «підсвітити» певний тембр; шепотіння других скрипок шістнадцятими на 

тлі pizzicato решти струнних наприкінці другої частини тощо. Слід наголосити 

на яскравості музичного матеріалу, сповненого драматизму і ліричності, на 

відсутності досліджень цих концертів, крім окремих згадувань про них у 

працях з історії дерев’яних духових інструментів, наприклад, [6; 13; 14; 32; 55 

та ін.]. 

Примітка 31 до розділу 

4.4 Оркестр у концертах італійських та французьких композиторів 

другої половини XVIII століття 

Концерт для двох флейт з оркестром Б. Галуппі соль мінор примітний 

кількома незвичними прийомами викладу в оркестрі. По-перше, композитор 

відмовився від низьких струнних інструментів загалом: лише клавесину 

доручено басову лінію і заповнення гармонією (разом з альтами) середніх 

голосів. Це надає звучанню значної легкості і прозорості. Такий склад 

оркестру зумовлює певний регістровий дисбаланс завдяки посиленню 

значимості високих інструментів (флейт і скрипок) і вивищенню середнього і 

верхнього регістрів загалом. По-друге, найпоширенішими є перегукування 

між двома солістами, проте через цілковиту однаковість їх барви при аудіо чи 

відео спрослуховуванні враження неоднакові: в першому варіанті ефект 

зіставлень мінімальний, однак у другому, завдяки взаємодії між двома 

виконавцями на сцені, прояв концертності очевидно яскравіший. По-третє, 

поширеність дублювань між флейтами і скрипками, риторнельна форма 
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першої частини і постійне звучання солістів протягом концерту свідчать про 

очевидну належність концерту Бароко, а не Класицизму. 

 

Примітка 32 до підрозділу 

4.6 Інновації Йозефа Гайдна: симфонія-концерт, концертна 

симфонія і концерт 

На початку ΧVIII ст. капела Естергазі була дуже старомодною: вона 

складалася з вокального хору, який співав головним чином у церкві, та 

«фанфари» трубачів, які грали під час офіційних нагод, приймань, балів та 

бенкетів, а під час великих свят супроводжували вокальний хор на 

богослужінні. У 1720-ті роки до них додано скрипалів, фаготиста, органіста, 

з’явилась посада капельмейстера: попередником Й. Гайдна був Ґреґор Йозеф 

Вернер (від 1728 до смерті в 1766 році).  

Князь Пал Антон Естергазі, вступивши в управління маєтком 1734 року, 

найняв флейтиста, гобоїста та тромбоністів з литавристом, а також став 

запрошувати співаків-солістів та допоміжних інструменталістів для 

проведення концертів і оперних вистав. Князь Міклош Естергазі, 

успадкувавши маєток 1762 року, найняв другого гобоїста, другого фаготиста, 

двох валторністів, та двох скрипалів. 

Треба зазначити, що у капелі Естергазі співали та грали музиканти 

найвищого як на тоді класу, зокрема скрипаль-віртуоз та композитор 

Л. Томазіні, віолончеліст Й. Ф. Вайґль (батько відомого композитора Йозефа 

Вайґля), а після нього Антонін Крафт тощо. Втім, оркестрантами мабуть, 

могли бути й досить посередні музиканти. У маєтку Естергазі щотижня 

відбувалися дві оперні вистави, а різного роду концерти — майже щодня [217, 

c. 111]. 

 

Примітка 33. 

У контексті висвітлення концертів і творів концертного типу також 

неодноразово було зазначено роль дивертисментів. Їх також можна 

трактувати, як гібридні, однак не так у сфері жанру (наприклад, квінтет і 

концертино для клавесина з «оркестром»), як викладу завдяки їх 

«перехідному» характеру між ансамблем і оркестром. Наприклад, 

Дивертисмент для клавесина зі скрипкою, двома валторнами та басом 

(Divertimento per il Cembalo col Violino, 2 Corni e Basso Es-dur, Hob. XIV:1, 

початок 1760-х років). У рукописних копіях цей твір також називався 

Сонатою, а в сучасних нотних та звукозаписних виданнях — Квінтетом та 

Концертино. У назві бас інколи замінявся на віолончель. Також допускалася 

заміна пари валторн на пару альтів. Така вільність стосовно складу — цілком 

у дусі Бароко і менше притаманна віденським класикам, для яких барва 

окремого тембру була цінним художнім надбанням. 
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Дивертисмент являє тричастинний цикл: перша частина — досить 

рухливе Moderato, друга частина — Менует із Тріо, третя частина — Presto. 

Загальний характер — скоріше дивертисментно-пленерний, ніж камерний і 

тим більш оркестровий. Скрипка та права рука клавесиніста нерідко дублюють 

одне одного, причому, судячи з явно скрипкової фактури, радше клавесин 

дублює скрипку, ніж навпаки. Однак часто і скрипка, і права рука грають 

самостійні соло. Пара валторн грає варійовані фанфари та педалі. Віолончелі 

доручено басову лінію. Інколи Й. Гайдн досить незвично трактує ліву руку 

клавесиніста: в основному, вона грає бас, інколи гармонію, а вряди-годи 

допомагає солювати правій руці клавесиніста (т. 11–17 першої частини). Тож 

можна дійти висновку, яку саме техніку гри Й. Гайдн міг застосовувати 

особисто, коли виконував басову партію на клавесині, диригуючи оркестром. 

В цілому, цей твір є немовби маленька концертна симфонія з двома 

групами солістів: перша група — скрипка та «права рука клавесиніста» 

(інколи з лівою рукою); друга група — пара натуральних валторн, а роль 

акомпанементу виконує віолончель та «ліва рука клавесиніста». Можна 

припустити, що вправний композитор гайднівської доби за потреби міг 

дописати всі потрібні оркестрові партії, тож твір міг би виконуватись і значно 

більшим складом. 

 

Примітка 34 до підрозділу  

4.7 Вольфган Амадей Моцарт і становлення класицистичного 

концерту 

На відміну від камерно-ліричного Двадцять третього концерту, 

закінчений за три тижні після нього 24 березня 1786 року Двадцять четвертий 

клавірний (фортепіанний) концерт до мінор є найбільш драматичним та 

симфонічним концертом В. А. Моцарта. Більшість дослідників цього жанру 

схильні вважати його також художньо найкращим концертом В. А. Моцарта. 

З другого боку, цей твір зазнає й критики, наприклад з боку славетного 

піаніста Ґлена Ґульда, який і сам виконував та записав його [265]. 

Насправді, можна погодитися з тим, що Двадцять четвертий концерт був 

певною мірою експериментальним на рівні як музичної драматургії й форми, 

так і фактури й оркеструванні. Драматургічно Двадцять четвертий концерт 

долучається до тематизму та образності «Дон Жуана» В. А. Моцарта — опери, 

в якій зіставляються різні жанрові сфери: драматичні та фатальні, пов’язані з 

образом Командора, комічні (Лепорелло), побутово-жанрові (Церліна), 

сентиментальні (Дон Отавіо), але в умовах відсутності сценічної дії переходи 

між цими сферами можуть здаватися не завжди обґрунтованими, а деякі надто 

почутливі місця затягнутими. Водночас у Двадцять четвертому концерті з його 

стрімким розгортанням музичного матеріалу про жодне уповільнення 

розвитку не йдеться. 

У Двадцять четвертому концерті В. А. Моцарт використовує повний 

оркестр з гобоями й кларнетами, трубами й литаврами. Від самого початку 
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звертає увагу експериментування В. А. Моцарта з «чистими» (сольними) та 

змішаними тембрами: у т. 1 та наступних першої частини триоктавний унісон 

струнних смичкових дублює пара фаготів не тільки підсилює гучність, а й 

надає певний тембровий відтінок. У т. 75–87 першої частини бачимо 

перегукування унісонів різних духових інструментів: спочатку флейту дублює 

фагот (через октаву), потім кларнет (т. 81), відтак гобой (т. 83) і знову кларнет 

(т. 85); дубльованій флейті відповідають двохоктавні унісони пари фаготів 

(т. 82), потім пари кларнетів (т. 86) й нарешті гобоя та фагота (т. 87). Швидкі і 

непередбачувані зміни тембрових барв надають музиці значної емоційності, 

схвильованості, імпульсивності. Кожне уведення нового інструмента 

підкреслює значущість саме такого забарвлення звуку. 

У т. 156–161 маємо солістичний епізод, де духова група трактується як 

свого розу група concertino: на тлі педалі фаготів та валторн бачимо фігурацію 

низького другого кларнета та перегукування гобоя та першого кларнета. У 

т. 170–173 флейті відповідає спочатку гобой, потім кларнет. У т. 202–207 

спадна мелодична лінія, що переходить від гобоя до кларнета, першого та 

другого фагота й завершується мелодичною фразою двох валторн у терцію, 

дубльовану гобоєм та кларнетом у верхній октаві (т.208–210, аналогічно у 

т. 391–398). У т. 215–220 використано особливо похмурий октавний унісон 

низьких фаготів та кларнетів у регістрі «шалюмо» на тлі валторнової педалі. 

Наприкінці першої частини звертає на себе увагу похмура пунктирна фанфара 

всіх духових з литаврами у нюансі pianissimo (т.521–523). У такий спосіб 

В. А. Моцарт утворює акцент на семантиці кожного тембру: загалом світлий 

характер флейти очевидно нівелюється напруженням фагота завдяки 

дублюванню і символізує «світлий сум». Поєднання низьких кларнетів з 

відчутними металевими нотами у їх тембрі з низьким фаготом, який має 

гугнявий відтінок у низькому регістрі, втілює «цілковитий сум». Ясна 

тенденція до вивищення дерев’яних духових інструментів загалом і кожного 

зокрема, втілена у Двадцять третьому концерті, ще рельєфніше реалізована у 

Двадцять четвертому, опосередковано готуючи зіставлення різних духових 

інструментів у фіналі Другого фортепіанного концерту Л. Бетховена, першій 

частині Фортепіанних концертів Р. Шумана чи Е. Гріга. 

У пасторально-сентиментальній другій частині Двадцять четвертого 

концерту В. А. Моцарта відбувається безперервне зіставлення різних 

інструментів та груп (без труб та литавр). Перша тема проводиться спочатку у 

соліста, напевно piano (у партитурі бракує нюансу), а потім роздрібнюється 

між групою струнних смичкових forte (т. 5 у супроводі педалі духових, теж 

forte) та духовою групою piano (т. 6), що створює ефект відлуння. Натомість у 

т. 12–15, т. 20 та наступних, духова група трактується як ансамбль 

концертуючих солістів, які за значенням не поступаються фортепіано. 

У тт. 28–30 солюють флейта, пара гобоїв та фагот без кларнетів, 

натомість у т. 43–44 — пара кларнетів і пара фаготів без гобоїв. Врешті, у 

тт. 60–-62 уся духова група об’єднується. У репризі початкової теми (т.74–77) 

партію фортепіано дублює духова група у ретельно продуманій вишуканій 

фактурі: тож ми бачимо тут яскравий приклад фактурно-тембрових варіацій. 
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Принцип тембрових варіацій особливо широко застосовується у 

фіналі — третій частині Двадцять четвертого концерту В. А. Моцарта в ритмі 

жиги. Не зупиняючись на численних цікавих деталях, відзначимо конкуренцію 

різних комбінацій духових: кларнетів з фаготами (наприклад, у тт. 112–120) та 

гобоїв з фаготами (наприклад, у тт. 180–185). 

Отже, нетипова для класицистичного концерту мінорна тональність і 

підкреслено драматичний характер музики зумовив посилення ролі оркестру, 

який експонує тематичний матеріал самостійно і разом із солістом і який 

відіграє часом ключову роль у його розвитку. Переоркестрування і вивищення 

значущості кожного окремого духового тембру та підкреслене контрастування 

струнних і духових інструментів (на рівні груп та окремих духових 

інструментів та струнної групи) втілює, з одного боку, яскраве концертне 

начало (завдяки максимально рельєфній опозиції різних тембрів-барв), а з 

другого — символізує симфонізацію концерту завдяки не лише незмінній 

активності оркестру, а насамперед, його безпосередній участі у процес 

розгортання музичного матеріалу. Соліст і оркестр відокремлені один від 

одного тією мірою, яка зумовлена різною масою звуку кожного з них і 

контрастом їх тембрів. Однак оркестр є не акомпаніатором соліста, а рівним з 

ним за статусом, функціями і впливом учасником концерту: оркестр і соліст 

змагаються за першість і водночас співпрацюють, демонструючи 

невід’ємність диспуту і співдії. Це особливо переконливо втілюється 

дерев’яними духовими інструментами, які слід трактувати не лише, як 

внутрішні оркестрові солісти. Значення семантики кожного окремого тембру 

таке значне (спокійна і лірична флейта, сумний і тужливий гобой, кларнет, 

модифікації якого залежно від регістру звучання слух ледь встигає опанувати, 

і напружений у високому і загрозливий у низькому регістрі фагот), що часом 

йдеться про відхилення у жанр духового концерту. 

Трансформація тематичного матеріалу у процесі розвитку стає проявом 

симфонічного принципу, який доєднується до концертного. Й хоча другий, 

безумовно, проявляється сильніше, такий підхід до жанру інструментального 

концерту торує шлях до П’ятого фортепіанного концерту Л. Бетховена, 

Другого фортепіанного концерту Й. Брамса, Першого скрипкового концерту 

Д. Шостаковича та багатьох інших творів. Саме на Двадцять четвертий 

концерт В. А. Моцарта, драматична концепція якого обумовила становлення 

нової жанрової моделі з асиметричним балансом віртуозності (соліст) і 

симфонізацію цілком можливо екстраполювати думку М. Копиці стосовно 

втілення колізій і конфліктів у музичному мистецтві: «Специфіка музичного 

віддзеркалення полягає в особливій опосередкованості, художній 

узагальненості, де у центрі — емоційно-психологічні протиріччя, якості, що 

укорінені в особливостях відображення думок-почуттів, стану особистості з 

усіма їхніми модифікаціями, динамічними зростаннями, контрастами» [64, 

с. 29]. 
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Примітка 35. 

У дитинстві та до 25-річного віку (1769-1781) В. А. Моцарт посідав 

позицію концертмейстера зальцбурзької придворної капели, де мав грати на 

скрипці. Тим не менш, йому вочевидь не подобалося виконувати цю функцію, 

й ця нехіть поступово перейшла й на саму гру на скрипці. 1778 року він писав 

батькові: «Тільки про одне прошу для себе в Зальцбурзі: щоб мені не довелося 

більше грати на скрипці, як зазвичай, — я не хочу більше виступати в якості 

скрипаля; я хочу диригувати за клавіром — акомпанувати аріям» [73, c. 167]164 

Втім, відомо, що В. А. Моцарт з чималим успіхом публічно виконував 

свої та чужі концерти для скрипки. Його концерти для скрипки також грали 

інші скрипалі — як професіонали, так і аматори [89, c. 48–50]. Так чи так, 

творчість В. А. Моцарта у цьому піджанрі закінчилася П’ятим скрипковим 

концертом ля мажор KV219, написаним 1775 року в Зальцбурзі. 

Перша частина П’ятого скрипкового концерту ля мажор KV219 має 

позначення темпу або характеру Allegro aperto — бадьоро відкрито, але цього 

терміна нема в жодному словнику, довіднику чи музично-теоретичному 

посібнику, й невідомо, як саме слід його розуміти. Зустрічається у 7 творах 

В. А. Моцарта, 4 творах Л. Моцарта, а також у творах М. Гайдна. Всі ці твори 

мають виконуватися у швидкому темпі , в розмірі 4/4, з шістнадцятими: за 

спогадами абата Фоґлера, В. А. Моцарт виконував твір з таким позначенням 

prestissimo [182, c. 96]. 

Партитурний порядок в автографі партитури: скрипка соло (Violino 

Principale), перші та другі скрипки — кожна партія на окремій нотній системі, 

альти, 2 гобої, 2 валторни і віолончелі з контрабасами, записані на одному 

рядку. В оркестровій експозиції скрипка соло одразу отримує вказівку 

дублювати партію першої скрипки (Col 1mo Violino), як у барокових концертах. 

Перша та третя частини П’ятого скрипкового концерту просякнуті 

духом гайднівського гумору: вони наповнені несподіванками та подають 

максимум можливого з дуже економного тематизму та інструментарію. Уся 

партитура П’ятого скрипкового концерту будується на протиставленні forte — 

piano у різних варіантах оркестрування. Інколи це стосується навіть двох 

четвертних нот (т. 133, див. також т. 191 та т. 2б ІІ ч.). У тт. 214–215 маємо 

forte — piano — crescendo. 

Гобої та валторни здебільшого трактуються як єдина духова група й 

використовуються для підсилення струнної смичкової групи, рідше — solo. 

Між оркестровою та сольною експозицію першої частини несподівано 

вставлено аріозне Adagio для скрипки соло у супроводі всього оркестру. 

В. А. Моцарта застосовує до скрипок штрих sciolte — підкреслене détaché 

(т. 24). 

Друга частина П’ятого скрипкового концерту Adagio являє собою зразок 

«божественних довгот» та одну з кульмінацій ґалантної сентиментальності у 

В. А. Моцарта. Вважається, що за проханням скрипаля Антоніо Брунетті 

В. А. Моцарт написав на заміну цій частині Adagio мі мажор для скрипки з 

 
164 Лист від 11.09.1778. 
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оркестром К 261: скрипаль нібито скаржився на ускладненість оригінального 

Adagio. З цим важко погодитися: в оригінальному Adagio нема жодних 

складнощів ні для соліста, ні для оркестру, ні для слухача. Втім, Adagio К 261, 

начебто написане 1776 року, за рік після створення концерту та тонально, 

тематично й структурно дуже близьке до оригінального Adagio П’ятого 

скрипкового концерту, тим не менш стилістично є насправді інакшим твором. 

За стилістикою він належить до пізніших творів В. А. Моцарта. Це стосується 

і хроматизованої мелодії (навіть з дубль-діезом у т. 12), і пари флейт замість 

пари гобоїв, і застосування сурдин у партії першої скрипки навіть у forte, і 

насиченішої оркестрової фактури. Однак з оркеструванням оригінального 

Adagio П’ятого скрипкового концерту Adagio мі мажор єднає постійне 

протиставлення forte — piano та застосування оркестрового crescendo. 

Насправді інноваційним є фінал П’ятого скрипкового концерту з 

позначенням «Рондо. Темп менуету». Він написаний у рондо-сонатній формі. 

Ґалантний менует несподівано драматизується та переходить у мінор (від 

т. 76). У наступному епізоді слухач загалом ніби потрапляє в інший турецько-

балканський світ Allegro на 2/4 (т. 132), а далі басам навіть приписується грати 

coll’arco al rovescio, тобто сучасною термінологією col legno (тростиною 

смичка). Вважається, що в цьому яскравому екзотичному епізоді В. А. Моцарт 

використав «турецьку» тему зі свого балету «Ревнощі в сералі» KV Anh. 109 

(135a) [328, c. 284–285]. 
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ДОДАТОК Д. СОЛЮЮЧІ ІНСТРУМЕНТИ 

В КОНЦЕРТАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТОЛІТТЯ 

Вибір інструментів для соло в концерті у другій половині XVIII ст. 

зазнав змін: перша — їх урізноманітнення, друга — використання більш 

рідкісних в концерті інструментів не лише композиторів-віртуозів, як в епоху 

Бароко, а й тих, хто не володів інструментом, обраним для соло. А. Вівальді 

написав концерти майже для всіх тогочасних інструментів. Однак скрипалі 

писали концерти переважно для скрипки (Дж. Тореллі чи П. Локателлі), 

віолончелісти — для віолончелі (Дж. Яккіні), флейтисти — для флейти 

(Й. Кванц). У другій половині XVIII ст. найвидатніші композитори — 

Й. Гайдн та В. А. Моцарт — розширюють коло інструментів-солістів у своїх 

концертах, розкриваючи їх нові виражальні можливості. 

Скрипка, яку Д. Бойден назвав «найбільш значним серед усіх 

інструментів» [178, c. 103], залишається фаворитом для солювання в жанрі 

концерту. Це пояснюється традицією, популярністю цього інструмента, його 

технічною довершеністю, сформованістю давніх скрипкових шкіл, значними 

діапазоном і кількістю тембрових ефектів, що увиразнюють виклад і дають 

змогу уникнути одноманітності, підтверджуючи слова Д. Шонбаума, 

зазначені на титульній сторінці його монографії про скрипку як «найбільш 

універсальний інструмент» [453].  

Протягом епохи Класицизму (приблизно у 1780-х роках) Ф. Турт почав 

виготовляти смички, які були стандартом і в наступні століття за формою, 

довжиною і кількістю кінського волосся, за шириною поверхні, що торкається 

насамперед Дж. Тартіні, висували ці технічні вимоги. Однак стандартизація 

смичка, який ще в середині XVIII ст. у Франції, Німеччині, Австрії й Італії був 

різним, припадає на останню чверть XVIII ст.  

Альт залишався «сфінксом» струнної групи — без нього оркестр був 

неможливий, він незамінний для струнного квартету, проте дивний 

глухуватий тембр внаслідок суперечності між ідеальним (з точки зору фізики) 

і реальним розміром, таким, що надавав можливість лівій руці досягти кінця 

грифа, та перекриття діапазону альта двома колегами-конкурентами 

(скрипкою й віолончеллю) сформували упереджене ставлення до його 

солювання. Барокові композитори майже не звертались до солюючого альта в 

жанрі концерту — імовірно, першим в історії альтовим концертом є твір 

Ґ. Ф. Телемана TW 51 (близько 1720) і його ж концерт для двох альтів TW 52 

(кінець 1730-х років). Вкажемо на відомий концерт Ф. Хоффмайстера, на 

концерти К. і А. Стаміца та Simfonia Concertante K 364 В. А. Моцарта 

(останній, до речі, був гарним альтистом [468, c. 133]). У відкритті альта певну 

роль відіграв К. В. Глюк, він першим розкрив індивідуальний характер 

альтового звуку, відмінного від скрипкового і віолончельного, хоча таке 

ставлення до альта в оркестрі, як пише К. Скіпінг, «є винятком для того часу» 

[468, c. 133]. Він утвердиться в оркестрі вже за Романтизму, а серед 

композиторів ХХ ст. альтовий концерт — один з найбільш популярних. Віола 

д’амур — це струнний інструмент родини віол, який в барокову епохи інколи 
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використовували А. Вівальді, К. Граупнер, Ґ. Ф. Телеманн. Композитори-

класики майже не звертались до віоли як соліста в жанрі концерту. Кілька 

концертів для віоли написані у ХХ ст. (А. Казадесюс), вона звучить в операх 

Ж. Масне і Л. Яначека. 

Віолончель — один з фаворитів серед композиторів, проте її репертуар і 

в епоху Класицизму відчутно менший за скрипковий. Імовірно, більш низький 

регістр міг сприйматись як менш переконливий для солювання в концерті за 

умови конкуренції з оркестром. Можливо, її тембр міг видаватись надто 

емоційним, персоналізованим, що перешкоджало її популярності як соліста, 

хоча й не заважало її використовувати. Віолончельні концерти К. Ф. Е. Баха і 

Й. Гайдна, Л. Боккеріні, Ж. Б. Бреваля, Д. Ґарта, менш яскраві, проте 

популярні й серед сучасних виконавців, написані у другій половині XVIII ст. 

Менше поширення віолончелі як соліста в ранньому Бароко зумовлене 

подібністю характеру її звуку до viola da braccio, популярного інструмента 

протягом XVII ст. З витісненням родини віол інструментами родини скрипок 

на початку XVIII ст., твори для віолончелі, зокрема й концерти, з’являються 

дедалі частіше. Варто назвати Л. Боккеріні, найвідомішого віолончеліста кінця 

XVIII ст., якому належать десять концертів для віолончелі з оркестром, а 

також А. Крафта: «Гайдн написав свій другий, з тих, що збереглись, концерт, 

натхненником якого став Крафт». [331, c. 225]. Й. Гайдн створив для цього 

інструмента майже 200 п’єс за участю віолончелі в різних інструментальних 

поєднаннях, адже «його патрон князь Ніколаус Естерхазі був виконавцем [на 

віолончелі]» [191, c. 145–146]. 

Контрабас до початку ХІХ ст. перебував в «тіні» віолончелі: він 

дублював її партію в оркестрі, вкрай рідко відділяючись від неї. Окремі і 

короткі епізоди незалежних партій контрабаса трапляються ще в першій 

половині XVIII ст., проте до Л. Бетховена вони були не лише винятком, а 

рідкістю. Тембр інструмента м’який і не такий напружений, як у віолончелі, 

він легко абсорбується оркестром. Від початку XVIII ст., коли контрабас стали 

регулярно включати до складу оркестру замість віолоне (щодо оркестрових 

творів перших десятиліть XVIII ст. не завжди можна з’ясувати про який саме 

низький струнний інструмент ідеться, коли зазначено violone [331, c. 229]), 

його традиційна роль — несамостійне дублювання віолончелі, дуже низький 

регістр не зовсім доречний для експонування, зокрема ліричної мелодії. Усе 

це ускладнювало становлення контрабасового концерту, не часто звертались 

до нього й наприкінці XVIII — початку ХІХ ст. Ідеться про твори виконавців-

віртуозів на контрабасі (К. фон Діттерсдорф, Д. Драгонетті) й унікальні 

можливості рідкісного інструмента. 

Що стосується духових інструментів, то вони завжди менше привертали 

визначних композиторів, ніж виконавців-віртуозів на цих інструментах. Це 

можна пояснити, по-перше, меншими можливостями (технічними й 

виражальними) цих інструментів, порівняно зі струнними; по-друге, 

відсутністю тембрових ефектів (на дерев’яних духових — лише frullato, на 

мідних — гра з сурдиною), що призводить до одноманітності; по-третє, 

неможливістю грати інтервали, тому вони звучать одноманітності; по-
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четверте, натуральні мідні інструменти значно обмежені у виконанні всього 

хроматичного ряду у всіх регістрах; по-п’яте, дерев’яні духові інструменти, 

тембр яких відчутно змінюється в різних регістрах, є їх сильною стороною, 

однак потребує ідеального відчуття інструмента і часом ускладнює його 

солювання в оркестрі внаслідок специфічного використання в крайніх 

регістрах. 

Цікаво, що флейтові концерти (кілька концертів М. Блаве, 

Ж. М. Леклера та Ґ. Ф. Телеманна, десятки А. Вівальді і сотні Й. Кванца), а 

також неодноразові концертні soli флейт в оркестрових творах, на кшталт 

Другої оркестрової сюїти Й. С. Баха, привертають меншу увагу композиторів-

класиків (К. Стаміц, К. Ф. Е. Бах, Ф. Дев’єнн, Ф. Кроммер, Ф. Данці, Б. Молік, 

В. А. Моцарт тощо). Більшість флейтових творів написали виконавці-віртуози 

для виконавських потреб. Художній рівень багатьох концертів не надто 

високий, тому вони мало поширені серед флейтистів, до них звертаються 

переважно в навчальному процесі. Композитори доби Класицизму включають 

флейту до складу оркестру спорадично — протягом 1750–1770-х років і майже 

незмінно. Флейтовий концерт менш популярний у ХІХ ст., його відродження 

і популяризація припадає на ХХ ст. Цьому сприяв чистий, прохолодний тембр 

інструмента, «чужий» для ХІХ ст., він мало придатний для втілення 

драматичного начала. Класицистичний чи романтичний оркестри мали 

потребу у двох-трьох флейтах, а флейтові soli в симфонічних композиціях 

залишаються їх незмінною окрасою.  

Гобой, уперше використаний в оркестрі Ж.Б. Люллі 1657 року [499, 

c. 140], часто включали й німецькі композитори, а італійські доручали йому 

соло в концерті. У другій половині XVIII ст. він уже обов’язковий у складі 

оркестрі (твори К. Ф. Е. Баха, К. Стаміца, Й. Стаміца, Д. Чімарози, 

Л. Лебренна, Ф. Хоффмайстера й В. А. Моцарта). Гобой справедливо вважали 

символом епохи Бароко і прагнули наголосити на тому, що настали інший час, 

музичний стиль і темброві уподобання. У ХІХ ст. концерт для гобоя, як і для 

скрипки, трапляється ще рідше, проте відроджується у ХХ ст. Питання 

технічного удосконалення духових інструментів й експерименти з додавання 

перших клапанів, які перших конструктивних змін в будові дерев’яних 

духових, детально розглянуто у спеціальних працях. Тому їх торкаємось 

побіжно, щоб показати, як звучали духові інструменти в межах відповідного 

стилю. [6; 53; 205]. 

На цей час припадає становлення кларнетного концерту. Інструмент 

винайдено в 1690-х роках, тому барокові композитори звертались до нього 

рідко, зокрема дотепер не ясно, для якого інструмента писав кларнетно-

шалюмові концерті А. Вівальді. Кларнет здолав складний шлях до оркестру: 

композитори не знали, як застосовувати новий інструмент, як поєднати його з 

гобоєм, з яким у нього подібний діапазон. Унікальні властивості кларнета, 

неповторний тембр, здатність відтворювати найтихіші динамічні відтінки 

сприяли його участі в оркестрі на межі XVIII–ХІХ ст. Першим став 

кларнетний концерт (1755) Й. Стаміца. Однак А. Вівальді звертався в 

концертах до шалюмо, близького родича кларнета, відомий концерт 
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Й. М. Мольтера 1743 року, який Д. Гудман вважає одним з найбільш ранніх 

зразків цього жанру [263, c. 1]. Зазначені ознаки інструмента, його 

популярність зумовили появу значної кількості кларнетних концертів у другій 

половині XVIII ст: Йоганна Бакофена, Джозефа Біра, Маттеуса Блазіуса, 

Франсуа Дев’єнна, Франца Хоффмайстера Франца Кроммера та багатьох 

інших композиторів. Практично жодне з цих прізвищ не говорить нічого не 

кларнетисту і не майстру з виготовлення кларнетів. Тобто ці концерти, як і 

концерти для контрабаса, написані тільки для концертних виступів їх автора. 

Головне у цих «виконавських» концертах — віртуозна партія соліста, оркестр 

виконує роль супроводу, а колорит в оркеструванні відсутній, бо яскрава 

оркестровка відволікала б увагу слухача від соліста-віртуоза. Це загалом 

пояснює їх невисокі художні властивості, а отже, й відсутність у програмах 

симфонічних концертів, до них звертались лише з дидактичною метою. У 

ХІХ ст., на відміну від флейти і гобоя, популярність кларнета для солювання 

лише зростатиме і до кларнетних концертів будуть звертатись не лише 

виконавці-віртуози, а й професійні композитори. Це відчутно змінює якість 

музичного матеріалу в концертах за участю солюючого кларнета, зокрема, для 

нього писали Л. Шпор, К. М. Вебер, Дж. Россіні, Ф. Мендельсон, М. Брух 

тощо. 

У другій половині XVIII ст. фагот ніби вдруге народжується. Відомий з 

кінця XVI ст., в оркестрі епохи Бароко він перебував переважно на другому 

плані — посилював басову лінію і був у складі групи basso continuo. Рідкісні 

soli фагота в оркестрових творах А. Стеффані чи в оркестрових сюїтах 

Й. С. Баха (Бурре з Першої сюїти), а також певна кількість концертів для цього 

інструмента (передусім А. Вівальді) не стали поворотними в його історії. 

Лише в класицистичному оркестрі парного складу з переглядом функцій 

духових інструментів і з відмовою від basso continuo змінюється роль фагота 

в оркестровій музиці — десь у 1770-х роках його остаточно включають до 

оркестру як самостійний інструмент, а не один із групи basso conntinuo. Це 

важливий момент не лише в історії цього інструмента, а й оркестрування 

загалом [38, c. 14]. Попри вказані зміни, фагот і в класицистичну, і в 

романтичну епохи, на відміну від кларнета, залишається другорядним 

інструментом для солювання в концерті завдяки особливостям його низького 

регістру, «естетично» менш вишуканого для солювання. Високий регістр 

фагота сильно напружений, а це не завжди доречно в експонуванні музичного 

матеріалу, середній баритоновий регістр не надто сильний і оркестр легко 

може «поглинути» соліста. Крім К. Ф. Е. Баха і його братів, творчість яких 

вважають перехідною між Бароко і Галантним стилем В. А. Моцарта, який 

написав інструментальні концерти майже для всіх тогочасних інструментів, 

зокрема й для кларнета, варто назвати К. Стаміца, провідника нового 

мистецтва, який спонукав переглянути значення духових інструментів як 

солістів в жанрі концерту і як виконавців класицистичного оркестру, а також 

менш відомих композиторів: Чапела Бонда, Франца Данці, Луїджі Гатті, 

Йоганна Ванхаля тощо. 
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Ситуація з мідними духовими в концерті епохи Класицизму складається 

ще більш складною, бо, по-перше, ці інструменти, на відміну від струнних і 

дерев’яних духових, не були сталою оркестровою групою. Їх кількість і 

функції могли змінюватись, хоча дві валторни і дві труби стали унормованим 

угрупованням в класичному оркестрі; по-друге, натуральні мідні інструменти 

мали обмеження — вони могли грати в одному строї хроматично альтеровані 

звуки, доступні виконавцеві, переходити в інші тональності, особливо 

віддалені. Жодного з цих завдань не виконували на струнних чи дерев’яних 

духових інструментах. У цьому полягала суттєва відмінність між ними: 

контрабас не використовували в концертах внаслідок його регістрових 

особливостей і тогочасної традиції дублювати віолончель, а не через те, що 

виконавець не зміг би зіграти тонального переходу чи урізноманітнити виклад 

інтервалами або акордами. Валторна і труба не можуть виконувати інтервали 

і вкрай «скромні» щодо кількості тембрових ефектів, мають обмежену 

кількість доступних тонів. 

Як відомо, валторна — це дітище XVIII ст., «хор рогів для полювання 

(Trompes de chasse), її застосував ще Ж.Б. Люллі в дивертисмент-балеті до 

комедії Моль’єра «La Princess d’Elide», поставленої 1664 року» [25, c. 10]. 

Трансформації інструмента, які уможливили пом’якшення різкого характеру 

колишнього рогу [394, c. 297–299], сприяли його використанню в оркестрі 

опери «Октавіа» Р. Кайзера (1705) і закріпленню в оперному оркестрі 

протягом 1710-х років. У 1720-х вона рідко трапляється в концертних творах 

барокових композиторів (перший «Бранденбурзький концерт» Й. С. Баха), а в 

другій половині XVIII ст., валторну запроваджено в оркестр завдяки її м’якому 

тембру, що ідеально зливався з будь-якими інструментальними групами, вона 

була неповторна як solo, завдяки чому й набула популярності. В. А. Моцарт 

написав для валторни чотири концерти, вони й сьогодні інколи звучать на 

концертній естраді. Згадаймо концерти Й. Альбрехтцбергера, який хоч і не 

написав валторнового конецрту, проте використав валторну в сонаті op. 17 і в 

секстеті op. 81b, Міхаеля Гайдна, Йозефа Гайдна, Франца Данці, Франтішека 

Покорни, Джованні Пунто, концерти для двох і трьох валторн Луїджі Беллолі. 

Труба, на відміну від валторни, відома з середніх віків, а композитори 

XVII — першої половини XVIII ст. залучали цей інструмент і в концертуючій 

групі в concerto grosso (Третя оркестрова сюїта Й. С. Баха чи його Другий 

Бранденбурзький концерт), і як соліста в інструментальному концерті 

(Й. Ґраупнер, Й. Мортель, Й. Хертель, Й. Фаш, Й. Шпергер тощо). Це 

пов’язано з появою сонат для труби композиторів болонської школи 

1660-х років. Тембр цього інструмента становив його перевагу, ніж недолік: 

високий, яскравий, пронизливий у найвищому регістрі, найсильніший серед 

усіх барокових інструментів (крім оргàна), він магічно впливав на слухачів, 

зокрема початок двох щойно згаданих оркестрових творів Й. С. Баха. Відмова 

композиторів від використання регістру clarino, вершина популярності якого 

припадає на 1720–1760-х роки, сталась не в одну мить, а лише наприкінці 

ХІХ ст. 
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К. Манк вважає, що події 1880-х років, пов’язані з Великою 

французькою революцією і розпуском всіх невеликих придворних колективів, 

стали однією з причин такої трансформації [377, c. 277–284]. Труби у складі 

класицистичного оркестру і як сольний інструмент зберегли своє значення. 

Композитори-класики підтримали таке ставлення до цього інструмента, який 

ніколи не сприймали як чиюсь «тінь», дублера чи замінника, а лише як соліста 

і лідера. Звідси зацікавлення концертом для труби з оркестром уславлених 

віденців — Й. Гайдна і В. А. Моцарта, твори яких і тепер звучать на 

концертній естраді, а також М. Гайдна, Л. Моцарта, Й. Неруди та інших. 

Тромбон — це інструмент оперного й церковного оркестру. А. Долметш 

не без іронії наголошує: «Тромбони з нами і все ще незаймані» [230, c. 460]. 

Він відомий і поширений з XVI ст., його досить активно використовували в 

оркестрі композитори барокової епохи, хоча й нерівномірно щодо хронології 

й географії. Т. Херберт вказує на занепад цього інструмента наприкінці 

XVII ст. і його зникнення в Англії [281, c. 80]. Завдяки висувній кулісі, 

тромбон завжди був хроматичним інструментом (на відміну від труб і 

валторн), проте його потужний звук спонукав до використання лише в 

особливих випадках [432, c. 151] — для втілення драматичних, загрозливих, 

грізних, потойбічних образів і ситуацій (Командор в опері «Дон Жуан» 

В. А. Моцарта). Його не було у склад оркестру до початку ХІХ ст. в кількох 

симфоніях (П’ята, Дев’ята) Л. Бетховена. Тому обмежимось лише згадкою про 

цей інструмент — час його солювання на концертній естраді ще не настав. 

Туба — найнижчий мідний інструмент, його застосовують вже ближче до 

середини ХІХ ст. 

Ударні інструменти до другої половини XVIII ст. не становили навіть 

такої «ембріональної» за структурою групи, як мідні духові. Перше 

використання литавр в оперному оркестрі, зазначає Д. Блейдс, — це опера 

«Тезея» Ж. Б. Люллі (1675) [170, c. 236]. Однак їх походження можна 

простежити до XIII ст., підкреслює Дж. Холланд [285, c. 9]. У складі оркестру, 

литаври невіддільні від труб, про що свідчать перші друковані збірки п’єс 

наприкінці XVII ст. Крім Ж. Б. Люллі, литаври зрідка включали Г. Пьорсел, 

Й. С. Бах і Ґ. Ф. Гендель. Однак і в середині XVIII ст. вони незмінно звучали 

лише в поєднанні з трубами в тутійних місцях. Для відтворення 

«варварського» світу композитори спорадично долучали до литавр великий 

барабан, тарілки, трикутник (Військова симфонія Й. Гайдна, опера 

«Викрадення з сераля» В. А. Моцарта), а для змалювання казкової 

утаємниченості — дзвіночки з клавіатурою («Чарівна флейта» В. А. Моцарта). 

В оркестрі віденських класиків литаври посіли чільне місце, їх 

використовували і на forte, і на piano, проте говорити про тривале солювання 

різних ударних інструментів в оркестрі можна лише з початком ХХ ст. (перша 

частина Третьої симфонії Г. Малера) та перші ударні оркестри протягом 

1910-х років. Віденські класики ускладнили й урізноманітнили використання 

литавр: Й. Гайдн у Сто другій симфонії (1794) залучає засурдинені труби із 

засурдиненими литаврами (вкритими тканиною). В ораторії «Творіння світу» 
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(1799) він кілька разів змушує литавриста перелаштовувати інструмент, хоча 

це технічно й незручно під час звучання композиції. 

Оргàн — це символ музики Бароко і втілення величі цієї епохи, він 

переживає у другій половині XVIII ст. докорінні зміни не лише в музичному, 

а й суспільному житті Європи. Насамперед, йдеться про вилученння basso 

continuo зі складу оркестру: пам’ятаємо, що оргàн був незамінним у цій групі 

в жанрах оперної й церковної музики, він міг замінювати клавесин і в концерті 

(Grand Concertos Op. 6 Ґ. Ф. Генделя). Композитори епохи Бароко написали 

десятки концертів для оргàна з оркестром (А. Вівальді, Ґ. Ф. Гендель, 

Ґ. Вернер, М. Коретта, Й. Ґассе тощо). У другій половині XVIII ст. потреба в 

оргàні у складі оркестру відчутно зменшується, незважаючи на кілька 

концертів для цього інструмента, створених переважно на початку епохи 

Класицизму (Мар’янус Кьонігсбергер, Томас Арн, Ґеорг Вагензайль165). Цей 

«феномен періодичного інструмента оркестру», за К. Рубіновим, який час від 

часу використовується в оркестрі чи комбінується з ним, наприклад, в жанрі 

концерту, втрачає свою символічність [444, c. 169]. У другій половині 

XVIII ст. і надалі поєднувати оргàн і оркестр стануть ще рідше, проте його 

семантична функція залишиться визначальною причиною для таких випадків. 

Композитори ХІХ ст. звертаються до цього інструмента, щоб втілити 

символіку християнства (Симфонічна поема «Битва гунів» Ф. Ліста, оргàн — 

як антитеза варварству). Головною проблемою є гармонічність поєднання 

такого багатогранного й потужного інструмента з симфонічним оркестром. У 

більшості випадків їх синтез міг бути не надто органічним, що й стримувало 

розвиток органного концерту. Використання старовинних інструментів чи 

старовинних технік гри (виконання в регістрі clarino на трубах [491, c. 101–

102]) за інших історичних, культурних, соціальних умов — це надто широка 

тема, тому звертаємось до неї принагідно. 

Другий за популярністю інструмент для солювання в концерті, після 

скрипки, — фортепіано (клавесин). Поширенню клавірного концерту в першій 

половині XVIII ст. заважала чітко визначена роль цього інструмента в 

оркестрі: насамперед, це basso continuo. Позбавлення клавесина цієї 

традиційної ролі не могло відбутись швидко. Й. С. Бах у п’ятому 

«Бранденбурзького оркестру» чи не вперше використав клавесин як у функції 

basso continuo з підкресленням басової лінії й гармонічним заповненням 

середніх голосів, так і в мелодичній — у правій руці. Фортепіано, винайдене 

1700 року Б. Крістофорі у Флоренції [267, c. 507], мало пройти тривалий шлях 

модифікацій, щоб його звучання переконало композиторів і публіку. 

Удосконалення молоточкового механізму тривало понад півстоліття — лише 

до 1770-х років зусиллями Й. Штайна було винайдено так званий 

«віденський» механізм, що використовувався приблизно до середини ХІХ ст. 

Головна перевага фортепіано — можливість втілювати тонкі динамічні 

градації, проте репетиція становить певну слабкість інструмента наприкінці 

XVIII ст., викликаючи недовіру композиторів до нього. Історичною віхою став 

 
165 Останній допускає заміну органа на клавесин. 
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винахід французьким майстром С. Ераром у 1820-х роках подвійної репетиції. 

Після цього вже нічого не могло стримувати тріумфальної ходи фортепіано 

Європою і Америкою, зокрема застосування у творчості композиторів-

романтиків і надалі. 

Клавесин — ще один інструмент-символ часів Бароко, він не мав такого 

поширення в ролі соліста в жанрі концерту, як струнні. На заваді було його 

незмінне використання в групі basso continuo: завдяки цьому він був потрібен 

маже в кожному оркестровому творі з можливою заміною на оргàн, що часом 

зазначалося в партитурах (ор. 6 Ґ. Ф. Генделя). Водночас, нечасте солювання 

в жанрі концерту припадає на другу чверть XVIII ст.: першим був п’ятий 

«Бранденбурзький концерт» Й. С. Баха та кілька його клавірних (клавесинних) 

концертів для одного–чотирьох солістів з оркестром, написані в 1720–

1730-х роках, а також багато концертів Крістіана Пецольда, виданих 

наприкінці 1720-х років. У другій половині XVIII ст., з поступовим 

вилученням зі складу оркестру basso continuo і поширенням ранніх моделей 

фортепіано, склалась дещо парадоксальна ситуація: клавесин зберігав своє 

значення в оперному оркестрі до кінця століття, зокрема для супроводу 

речитативів. Він все ще був салонним інструментом і зберігав значну 

популярність в домашньому музикуванні майже до кінця XVIII ст. 

Як соліст в концерті, клавесин практично не залучається з двох причин: 

по-перше, його тембр не надто пасував пізньому класицистичному оркестру з 

мідними та ударними інструментами, з нестабільним функціональним 

розподілом голосів і дуже широкою й деталізованою, починаючи ще від 

1740-х років, динамічною палітрою, непідвладною клавесину. По-друге, його 

тембр міг сприйматись як надто символічний для попередньої епохи. 

Популярність клавесина впродовж другої половини XVIII ст. неухильно 

згасала, щоб відродитись у першій чверті ХХ ст. (Ф. Пуленк, М. де Фалья, 

Б. Мартіну). Клавесин в жанрі концерту використовують К. Ф. Е. Бах 

(включно з концертом для клавесина та фортепіано з оркестром — у ХХ ст. 

такий формат зацікавить і К. Еліотта в Концерті для клавесина і фортепіано та 

двох камерних оркестрів і А. Шнітке у Першому кончерто гроссо для двох 

скрипок, клавесина, підготовленого фортепіано і струнних інструментів), 

кілька клавесинних концертів В. А. Моцарта, які є переробкою сонат інших 

композиторів (KV 37, 39, 40, 41) та Шість концертів Т. Арна, які можуть 

виконуватись на оргàні, фортепіано чи клавесині. 

Арфу в XVIII ст. застосовували оркестровій і сольній сферах. Цей 

інструмент увів до складу оркестру Г. Берліоз, хоча є приклади й більш 

раннього її залучення. Технічна модифікація арфи на початку XVIII ст., що 

давала змогу миттєво змінювати налаштування інструмента, значно 

розширила кількість тональностей, доступних арфісту [289, c. 2], а музичні 

властивості інструмента «цілком відповідали стилю того часу» [431, c. 168]. У 

XVIII ст. до цього інструмента звертається Ґ. Ф. Гендель в шостому концерті 

в оp. 4, HWV 294, який допускає взаємозаміну клавесина, оргàна і арфи у 

складі групи continuo. Попри цілковиту відмінність сили і відтінку тембру цих 

трьох інструментів, необхідно було поширити за передплатою якомога більше 
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примірників партитур концертів для домашнього музикування, незалежно від 

того, який із цих трьох інструментів був доступним. Однак на заваді широкому 

використанню арфи її технічні можливості були обмежені: упродовж XVIII ст. 

Так тривало до реформи Себастьяна Ерара на початку ХІХ ст., завдяки якій 

арфіст міг грати в будь-якій тональності, що відкрило інструменту шлях до 

складу оркестру (від «Фантастичної симфонії» Г. Берліоза до «Симфонії у 

трьох частинах» І. Стравінського, від балетів П. Чайковського і оркестрових 

творів К. Дебюссі до концертів П. Гіндеміта й А. Жоліве). 

Концерти для арфи з оркестром, написані в епоху Класицизму 

(Й. Альбрехтсбергера, Франсуа Буальдйо, Яна Дюссека, Жана Батіста 

Крюмфольца, Ернста Айхнера, з можливою заміною арфи на фортепіано чи 

клавесин, Георга Вагензайля, Франческо Петріні та кількох інших цілком 

невідомих сучасному слухачу концертів, які водночас відомі концертуючим 

арфістам), а також Концерт для флейти та арфи з оркестром К. 299 

В. А. Моцарта, були призначені для іншого за конструкцією і виражальними 

властивостями інструмента, ніж сучасна арфа. Це стосується майже всіх 

інструментів, крім струнних. Підсумовуючи, наголосимо, що в ХІХ, особливо 

у ХХ ст., солююча в концерті арфа стає досить популярною. Для неї пишуть 

концерти Д. Мійо, П. Гіндеміт, А. Жоліве та ін. 

Мандоліна — старовинний струнно-щипковий інструмент родини 

лютні, відомий у багатьох варіантах щодо кількості і налаштування струн і 

розміру — у Франції, Німеччині, Італії та інших європейських країнах. 

Барокові композитори інколи залучали мандоліну для солювання в концерті 

(А. Вівальді, Дж. Перголезі), проте її несильний звук і одноманітність тембру 

палітру, порівняно зі струнно-смичковими інструментами, перешкоджали її 

популярності на концертній естраді. І все ж, кілька концертів для мандоліни з 

оркестром, написані в епоху Класицизму (Джованні Хоффмана, Йоганна 

Ґассе, оригінальна версія якого оркестрована лише для мандоліни solo, двох 

скрипок і continuo, такий супровід навряд чи можна визнати як оркестр, 

Джованні Паіз’єлли) свідчать про певне зацікавлення цим інструментом. 

Наприкінці XVIII ст. європейським центром з виробництва мандолін, як 

зазначає Р. Брагар, став Рим, майстри якого «досягли особливих успіхів щодо 

якості звучання інструмента, водночас посиливши його, і підсолоджуючи, і 

розширюючи діапазон» [180, c. 179]. Надалі зацікавлення мандоліною в 

концерті не зазнало змін, її зрідка залучали для своєрідного художнього 

ефекту в опері («Нюрнберзькі мейстерзінгери» Р. Вагнера) чи в симфонії 

(Сьома симфонія Г. Малера). Рідкісні приклади використання до солюючої 

мандоліни в концерті протягом ХХ–ХХІ ст. (Брайана Ізраеля, Авнера 

Дормана, Джульяна Доуса тощо) підтверджують ставлення до цього 

інструмента, як до екзотичного і раритетного, ніж ординарного і звичного. 

Порівняння використання перелічених інструментів у другій половині 

XVIII ст. і протягом доби Бароко дає змогу дійти кількох висновків.  

Не надто радикальні «зовнішні» зміни відбивають справді значні якісні 

перетворення щодо частоти і способів використання різних інструментів. 

Насамперед слід вказати на клавесин і оргàн — інструменти, які зазнали зміни 
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на кількох рівнях. Вони були невід’ємною складовою барокового оркестру з 

початку XVII ст., хоча тільки в групі continuo. Солювання клавесина в 1730–

1740-х роках в інструментальному концерті, навіть після п’ятого 

«Бранденбурзького концерту» Й. С. Баха, трапляється рідко — безумовним 

фаворитом барокових композиторів був скрипковий концерт. Органні 

концерти з оркестром, хоч і набувають певного поширення (особливо після 

творів Ґ. Ф. Генделя, в 1730-х роки), так само трапляються не часто, порівняно 

з концертами для струнних інструментів. Тому після відмови від 

обов’язкового continuo у складі оркестру (цей процес тривав кілька десятиліть, 

до останньої чверті XVIII ст.) обидва інструменти (особливо оргàн), міцно 

пов’язані з інструментальним складом оркестру Бароко, втрачають 

детерміноване функціональне становище в останніх десятиліттях XVIII ст. 

Водночас, клавесин і фортепіано (поширення й популярність останнього 

зростає, витісняючи клавесин) як солюючі інструменти активно 

використовують класицистичні композитори з двох причин: 

— для створення глибокого тембрового контрасту між фортепіано й 

оркестром (адже клавішний інструмент відсутній у його складі); 

— поліфункціональні можливості фортепіано, здатного виконувати 

водночас функцію баса, мелодії і гармонічного заповнення, можна порівняти 

з оркестром загалом, а серед інструментів —з оргàном. 

Орган — це символ минулої епохи. Інтенсивний розвиток фортепіано, 

попри технічну недовершеність ранніх його зразків, призводить до занепаду 

клавесина й оргàна, посилюючи з кожним десятиліттям своє значення: в 

останній чверті XVIII ст. клавішний інструмент стає солістом в симфонічному 

творі. 

Слід сказати ще про одну зміну внаслідок відмови від basso continuo — 

про втрату подвійного керування оркестром, поширеного за часів Бароко: 

капельмейстера, виконавця на клавішному інструменті, і концертмейстера, 

першого скрипаля, який в останній чверті XVIII ст. стає одноосібним 

керівником оркестру. 

Інша сфера ґрунтовних змін — дерев’яні духові інструменти. Барокові 

композитори регулярно використовували флейту, гобой і фагот, хоча і в різних 

функціях. Фагот — це інструмент групи continuo, а не соліст (рідкісні 

виключення, зокрема перший «Бранденбурзький концерт» Й. С. Баха, лише 

підтверджують це правило). У цей час флейта і гобой використовували й у 

складі оркестру як для соло (в оркестрових сюїтах Й. С. Баха), так і для 

підсилення завдяки точному унісонному дублюванню партій скрипок в 

оркестрі (в Grand Concertos оp. 6 Ґ. Ф. Генделя). Слід відзначити, що їх 

уведення до складу оркестру було опціональним і композитори не надто 

зважали на вплив додаткових дерев’яних духових інструментів на загальний 

оркестровий баланс (два гобої і фагот задіяні лише в частині Grand Concertos 

op. 6 Ґ. Ф. Генделя; інструментальний склад оркестру перманентно змінюється 

в кожній з чотирьох оркестрових сюїт Й. С. Баха). 

Перша суттєва зміна, що торкнулась дерев’яних духових інструментів в 

останній його чверті XVIII ст., стосується їх сталого переліку, функцій і 
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кількості в класичному оркестрі. У 1770-х роках унормовується оркестр, у 

якому до струнної групи додано дві флейти, два гобоя і два фагота (кларнет до 

початку ХІХ ст. в оркестрі використовували нерегулярно). Друга стосується 

дублювань — відмова від цілковитих унісонних поєднань струнних і 

дерев’яних духових інструментів: для концертів Ґ. Муффата і Ґ. Ф. Генделя, 

оркестрових сюїт Й. С. Баха і Ґ. Ф. Телеманна нормативним було додавання 

гобоя чи флейти до партії скрипок з точним повторенням матеріалу і 

можливістю нечастого відокремлення. Для композиторів-класиків точне 

дублювання залишається лише одним з можливих варіантів викладу 

музичного матеріалу в оркестрі. Іншим, не менш поширеним є доручення 

струнним і дерев’яним духовим інструментам різних способів викладати 

подібний матеріал (в одній групі більш довгими тривалостями, витриманими 

нотами, а в інший — більш короткими) або функціонально відокремити групи 

загалом: одна експонує тематичний матеріал, інша — супровід до нього. Це 

надавало змогу тембрально розрізнити пласти і виділити мелодію, що було 

дуже суттєво для гомофонно-гармонічної фактури, яка змінила поліфонічну. 

Мідні духові інструменти у другій половині XVIII ст. зазнали менших 

змін: їхня технічна недовершеність заважала зростанню їх вагомості в 

оркестрі. Однак певні трансформації все ж відбуваються: валторни і труби 

більш активно вводились в оркестр, змінювалась виконавська техніка на 

трубі — до 1770-х років остаточно відмовились грати в регістрі clarino. Ці 

процеси тривали десятиліттями. Так, композитори мангеймської школи 

постійно включають лише два дерев’яних духових інструменти (флейти, 

гобої) і дві валторни; Й. Гайдн і В. А. Моцарт після 1770-х років постійно 

поєднують і флейти, і гобої, перетворюють фагот на поліфункціональний 

інструмент, остаточно відмовившись від basso continuo в інструментальних 

композиціях для оркестру. 

Труби все ще поєднують з литаврами й використовують для ущільнення 

tutti, а застосування валторн стає більш різноманітним: ідеальний завдяки 

м’якості тембру, як педаль і фон, цей інструмент починають залучати і для 

експонування мелодій — починаючи від коротких по співок, на кшталт 

закінчення Першого фортепіанного концерту Л. Бетховена, і до характерної 

ліричної мелодії у П’ятому фортепіанному концерті цього ж композитора. 

Тромбон до початку ХІХ ст. залишається інструментом оперного театру і до 

симфонічного оркестру в жанрі концерту не залучається. 

Нова стала структура класичного оркестру була б неможливою без таких 

змін інструментарію. Відповідні модифікації способів викладу матеріалу в 

оркестрі, поступове вивищення тембру серед інших засобів музичної 

виразності відкрили нові можливості для композиторів, виконавців і публіки, 

торуючи шлях не лише до нового, галантного стилю другої половини 

XVIII ст., а й до романтичного в ХІХ ст.
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