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АНОТАЦІЯ 

Кочнєв Володимир Георгійович. Фортепіанний сонатний цикл у 

творчості сучасного музиканта. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Кваліфікаційна наукова праця на здобуття ступеня доктора мистецтва за 

спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». Одеська національна музична 

академія імені А.В. Нежданової. Міністерство культури та інформаційної 

політики України. Одеса, 2022. 

Зміст анотації. Наукове обґрунтування творчого мистецького проєкту 

присвячено осмисленню питань, пов’язаних з виявленням місця та значення 

фортепіанного сонатного циклу у композиторській та виконавській творчості. 

Фортепіанний сонатний цикл посідає одне з центральних місць у 

світовій музичній культурі як один із найскладніше організованих і багатих за 

своїми виразно-смисловими можливостями жанр. За час існування він 

пройшов досить тривалий шлях розвитку, зазнавши значних змін і за своїми 

структурно-композиційними параметрами, і за художньо-образними 

можливостями. Інтенсивні перетворення жанровій формі сонати, нові 

стильові, структурні, художні перетворення та суттєві еволюційні зміни 

відбувалися протягом тривалого часу – від барокової сонати, через досягнення 

вершин у класичну добу, до нових віянь романтичної епохи. Розуміння причин 

такого розвитку жанру сприяє осмислення характеру еволюційних процесів, 

що протікали в музичній культурі і відбилися у сфері фортепіанної творчості. 

Вибір сонатного жанру обумовлений рельєфністю відображення у ньому 

особливостей музичної стилістики епохи, під час панування якої був 

створений сонатний опус. Закономірний також і інтерес до фортепіано – 

інструменту, що нарощував свої технічні та художні можливості та досяг у 

XIX столітті свого розквіту. 

Особливе значення фортепіанного сонатного циклу у композиторській 

та виконавській творчості зумовлено, по-перше, її безпосередньою 
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причетністю до формування вторинного типу музичного професіоналізму, 

який займає одне з провідних місць у загальній музично-культурній системі; 

по-друге, закріпленням у її жанровій формі семантичних правил та кодів 

чистої «абсолютної» музики, що є результатом становлення жанрової форми 

інструментальної сонати та супроводжувалось послідовним укрупненням її 

форми, зокрема, і шляхом циклізації, а семантичну значущість і автономію 

сонатна номінація отримує шляхом взаємодії з сюїтою, розвиваючись 

паралельно з даною специфічно камерною циклічною формою у бік 

укрупнення та «чистоти», абсолютності музично-мовних якостей; по-третє, її 

активним еволюційним характером, що дозволяє відображати всі значні рухи 

та зміни у стильовому змісті академічного музичного мистецтва.  

Треба підкреслити, що саме у сформованому різновиді сонатної 

жанрово-стильової взаємодії особливого значення та дієвої продуктивності 

набуває виконавська форма як передумова та основа виконавської 

інтерпретації як феномена що постійно змінюється та розвивається. Це 

дозволяє знаходити у фортепіанних сонатах європейських композиторів 

культурно-історично обумовлений типологічний жанрово-стильовий 

феномен, а діалогічні властивості фортепіанної сонати та сонатності виявляти 

у контексті стильових тенденцій фортепіанного виконавства. 

Причиною професійної напруги, яка може виникати між різними 

формами музичної інтерпретації, є відмінність умов, звідси – відмінність 

попередніх установок, свідомих та неусвідомлюваних потреб авторів 

інтерпретацій. Композитор виходить із потреби оригінальності музичної мови 

та тексту твору, прагне розширювати семантичне коло музики; виконавець 

обумовлений традицією творчої практики, також прирощує особистісно-

смисловий потенціал музичного тексту – але не більше свого професійного 

досвіду. 

Розглядаючи загальну еволюцію сонатного циклу необхідно виокремити 

декілька найбільш вагомих творчих постатей на цьому шляху, я саме – 
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Л. Бетховена, Ф. Шуберта та Ф. Ліста з виділенням показових рис їх 

фортепіанного стилю як основи побудови виконавської концепції. 

Так, у фортепіанних циклах пізнього періоду творчості Л. Бетховена 

відбуваються значні зміни у трактовці сонатної форми, модифікується 

співвідношення внутрішньо-конфліктної та гармонійної сфер, що суттєво 

впливає на загальне розуміння музичної драматургії даних творів. У циклах 

попередніх періодів конфліктний стан мислиться ширше, ніж гармонійний – 

оскільки останній не завжди стає дійсністю і існує тільки в мисленні людини 

як ідеал (звідси диспропорція у їхньому розвитку). У сонатних циклах op. 101, 

106, 109, 111 і конфлікт, і ідеал лежать у площині дієвості, видно зворотне їх 

співвідношення: конфлікт трактується у «вузькому» розумінні – як 

внутрішньо-суб’єктивний стан, а гармонія – як об'єктивний – як об'єднання 

людини і буття. 

В жанровій формі фортепіанної сонати Ф. Шуберт працював протягом 

усього свого життя, хоча подібна творча увага до даної жанрової сфери 

дивувала багатьох дослідників, адже в першій третині XIX століття цей жанр 

багато в чому втратив колишню популярність. Весь шлях Шуберта в жанрі 

фортепіанної сонати можна уявити собі як шлях безперервних і напружених 

пошуків, які супроводжувались знаходженнями рішень нових складних 

художніх завдань, які ініціював сам композитор. Пошуки Шуберта багато в 

чому визначаються його новими романтичними художніми прагненнями та 

ціннісно-смисловими орієнтирами. Разом з тим, у процесі цих пошуків міцний 

зв'язок із традиціями віденської класичної школи та тими високими 

здобутками у жанрі фортепіанної сонати він ніколи не втрачав. У деяких 

сонатах класичне виступає більш рельєфно та яскраво, в інших «переважує» 

романтичне. Трапляється і так, що велике змикання з класичним в одному 

поєднується з привнесенням дуже яскравих нових рис в іншому. 

Музикознавчий аналіз та виявлення особливостей становлення нового 

типу фортепіанного сонатного циклу у першій половині ХІХ століття привели 
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до висновків про вплив романтичних виконавських традицій на формування 

основ одночастинної сонати. Ключовою, у цьому контексті, виступає творча 

постать Ф. Ліста, у мистецтві якого об'єдналися виконавська та 

композиторська лінії. Складність та програмність образного світу його творів 

стає однією з причин внутрішнього ускладнення сонатного allegro та появи 

нового жанру – програмної симфонічної поеми. Виникнення одночастинної 

фортепіанної сонати стає наслідком прагнення до поемності у сфері 

фортепіанної музики. Програмність музичної образності та поемність, як 

принцип мислення, призвели до використання нових драматургічних 

прийомів в одночастинній фортепіанній сонаті. У творчості Ліста сформувався 

перший жанровий тип одночастинної фортепіанної сонати, а універсальними 

властивостями музичної драматургії одночастинної фортепіанної сонати у 

творах Ліста стали поєднання принципів поемної драматургії із усталеними 

принципами сонатного циклу. Сонаті h-moll Ф. Ліста втілює важливу у 

формуванні одночастинної фортепіанної сонати тенденцію, а саме 

переосмислення структурно-композиційних параметрів сонатного циклу до 

одночастинності та перебудова його за художньо-образними параметрами до 

розмірів розгорнутої, монументальної сонатної форми. 

Ключові слова: соната, жанр, стиль, сонатний цикл, сонатність, виконавська 

форма, фортепіанне виконавство, виконавська інтерпретація. 

 

SUMMARY 

Kochniev Volodymyr. Piano sonata cycle in the work of a modern musician. 

– Qualifying scientific work on manuscript rights. 

Qualifying research paper for obtaining the degree of Doctor of Arts in 

specialty 025 "Musical Art". Odesa National Academy of Music named after A.V. 

Nezhdanova. Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine. Odesa, 2022. 
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Abstract content. The scientific substantiation of the creative art project is 

devoted to the understanding of issues related to the identification of the place and 

meaning of the piano sonata cycle in the composer's and performer's creativity. 

The piano sonata cycle occupies one of the central places in world musical 

culture as one of the most complexly organized and rich genres in terms of 

expressive and meaningful possibilities. During its existence, it has gone through a 

rather long path of development, undergoing significant changes both in terms of its 

structural and compositional parameters, and in terms of artistic and figurative 

possibilities. Intensive transformations of the genre form of the sonata, new stylistic, 

structural, artistic transformations and significant evolutionary changes took place 

over a long period of time - from the baroque sonata, through the achievement of the 

peaks in the classical era, to the new trends of the romantic era. Understanding the 

reasons for such a development of the genre contributes to the understanding of the 

nature of the evolutionary processes that took place in musical culture and were 

reflected in the field of piano creativity. The choice of the sonata genre is due to the 

relief of the reflection in it of the peculiarities of the musical style of the era during 

which the sonata opus was created. Interest in the piano is also natural, an instrument 

that increased its technical and artistic capabilities and reached its heyday in the 19th 

century. 

The special importance of the piano sonata cycle in composers' and 

performers' creativity is determined, firstly, by its direct involvement in the 

formation of a secondary type of musical professionalism, which occupies one of 

the leading places in the general musical and cultural system; secondly, by the 

consolidation of the semantic rules and codes of pure "absolute" music in its genre 

form, which is the result of the formation of the genre form of the instrumental sonata 

and was accompanied by the successive consolidation of its form, in particular, by 

means of cyclization, and the sonata nomination receives its semantic significance 

and autonomy through interaction with the suite, developing in parallel with this 

specifically chamber cyclical form in the direction of consolidation and "purity", the 
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absoluteness of musical and linguistic qualities; thirdly, its active evolutionary 

character, which allows reflecting all significant movements and changes in the 

stylistic content of academic musical art. 

It should be emphasized that it is in the formed variety of sonata genre-style 

interaction that the performance form acquires special significance and effective 

performance as a prerequisite and basis of performance interpretation as a 

phenomenon that is constantly changing and developing. This allows us to find in 

the piano sonatas of European composers a culturally and historically determined 

typological genre-style phenomenon, and to reveal the dialogic properties of the 

piano sonata and sonata in the context of the stylistic trends of piano performance. 

The reason for the professional tension that can arise between different forms 

of musical interpretation is the difference in conditions, hence the difference in 

previous attitudes, conscious and unconscious needs of the authors of 

interpretations. The composer proceeds from the need for the originality of the 

musical language and the text of the work, seeks to expand the semantic circle of 

music; the performer is conditioned by the tradition of creative practice, also 

increases the personal and meaningful potential of the musical text - but no more 

than his professional experience. 

Considering the general evolution of the sonata cycle, it is necessary to single 

out several of the most important creative figures on this path, namely L. Beethoven, 

F. Schubert, and F. Liszt, highlighting the indicative features of their piano style as 

the basis for building a performance concept. 

Thus, in the piano cycles of the late period of L. Beethoven's work, significant 

changes occur in the interpretation of the sonata form, the ratio of internal conflict 

and harmonic spheres is modified, which significantly affects the general 

understanding of the musical dramaturgy of these works. In the cycles of the 

previous periods, the conflict state is thought of more broadly than the harmonious 

state - since the latter does not always become reality and exists only in human 

thinking as an ideal (hence the disproportion in their development). In the sonata 
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cycles op. 101, 106, 109, 111 both the conflict and the ideal lie in the plane of 

effectiveness, their inverse relationship is visible: conflict is interpreted in the 

"narrow" sense - as an inner-subjective state, and harmony - as an objective one - as 

a union man and being. 

F. Schubert worked in the genre form of the piano sonata throughout his life, 

although such creative attention to this genre area surprised many researchers, 

because in the first third of the 19th century, this genre had largely lost its former 

popularity. 

The entire path of Schubert in the piano sonata genre can be imagined as a 

path of continuous and intense searches, which were accompanied by finding 

solutions to new complex artistic tasks initiated by the composer himself. Schubert's 

searches are largely determined by his new romantic artistic aspirations and value-

meaning orientations. At the same time, in the process of these searches, he never 

lost a strong connection with the traditions of the Viennese classical school and those 

high achievements in the piano sonata genre. In some sonatas, the classical appears 

more in relief and vividly, in others, the romantic "dominates". It also happens that 

a big connection with the classic in one is combined with the introduction of very 

bright new features in the other. 

Musicological analysis and identification of features of the formation of a new 

type of piano sonata cycle in the first half of the 19th century led to conclusions 

about the influence of romantic performance traditions on the formation of the 

foundations of a one-part sonata. The key, in this context, is the creative figure of F. 

Liszt, in whose art the lines of performance and composition were united. The 

complexity and programming of the figurative world of his works becomes one of 

the reasons for the internal complication of sonata allegro and the emergence of a 

new genre - the program symphonic poem. The emergence of the one-part piano 

sonata is a consequence of the desire for poetry in the field of piano music. 

Programmatic musical imagery and poetics, as a principle of thinking, led to the use 

of new dramatic techniques in a one-part piano sonata. In Liszt's work, the first genre 
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type of the one-part piano sonata was formed, and the universal properties of the 

musical dramaturgy of the one-part piano sonata in Liszt's works became the 

combination of the principles of poetic drama with the established principles of the 

sonata cycle. F. Liszt's h-moll sonata embodies an important trend in the formation 

of a one-part piano sonata, namely, the rethinking of the structural and compositional 

parameters of the sonata cycle to one-part and its reconstruction according to artistic 

and figurative parameters to the dimensions of an expanded, monumental sonata 

form. 

Key words: sonata, genre, style, sonata cycle, sonata form, performance 

form, piano performance, performance interpretation. 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Наукове обґрунтування творчого мистецького проєкту обговорено на 

засіданнях кафедри спеціального фортепіано Одеської національної музичної 

академії імені А.В. Нежданової. Матеріали дослідження викладено в 

доповідях на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, а саме – ХХIII Всеукраїнська молодіжна науково-творча 

конференція «Дні науки» (26-27 квітня, 2021 р.); Міжнародний дистанційний 

музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті 

(пост) сучасності» (22-24 червня, 2021 р.); ХХV Всеукраїнська молодіжна 

науково-творча конференція «Дні науки» (26-27 травня, 2022 р.). 

Презентовано два творчих мистецьких проєкти, один із них – на здобуття 

освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва. 
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ВСТУП 

Фортепіанний сонатний цикл посідає одне з центральних місць у 

світовій музичній культурі як один із найскладніше організованих і багатих за 

своїми виразно-смисловими можливостями жанр. За час існування він 

пройшов досить тривалий шлях розвитку, зазнавши значних змін і за своїми 

структурно-композиційними параметрами, і за художньо-образними 

можливостями. Інтенсивні перетворення жанровій формі сонати, нові 

стильові, структурні, художні перетворення та суттєві еволюційні зміни 

відбувалися протягом тривалого часу – від барокової сонати, через досягнення 

вершин у класичну добу, до нових віянь романтичної епохи. Розуміння причин 

такого розвитку жанру сприяє осмислення характеру еволюційних процесів, 

що протікали в музичній культурі і відбилися у сфері фортепіанної творчості. 

Вибір сонатного жанру обумовлений рельєфністю відображення у ньому 

особливостей музичної стилістики епохи, під час панування якої був 

створений сонатний опус. Закономірний також і інтерес до фортепіано – 

інструменту, що нарощував свої технічні та художні можливості та досяг у 

XIX столітті свого розквіту. 

Тому актуальність теми дослідження визначається низкою 

музикознавчих та творчо-практичних причин та передумов. 

У першій, музикознавчій групі основними виступають такі питання, як 

зростаюча потреба у спрямованості музикознавчого дослідження на реальні 

«живі» завдання музичної творчості, до нової прикладної виправданості 

музикознавчого методу та нового розуміння прикладних завдань 

музикознавства; посилення уваги до особистісного фактору в музичному 

мистецтві, який не обмежений авторським характером композиторської 

творчості, але як обов'язкова умова буття музики передбачає не менш 

авторську участь у музично-творчому процесі особистості виконавця. 

Спосіб естетичного ставлення та якість інтерпретації як образного 

продовження задуму, а також підтвердження смислової багатозначності 
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художнього феномену у мистецтві, забезпечується взаємодією особистість – 

автор – образ «історичної людини». Дана взаємодія міститься в основі та 

фортепіанно-виконавчої творчості, зверненої до творів, створених у жанровій 

формі сонати, що розвивають загальну логіку сонатного циклу.  

Виділення та роз’яснення категоріальних визначень та смислових 

тлумачень сонати та сонатності у зв'язку з потребами фортепіанного 

виконавства обумовлено другою групою передумов, серед яких основними є 

питання стосовно існуючих традиційних музикознавчих підходів до жанрової 

форми сонати та розуміння сонатного циклу. Більшість з існуючих уявлень у 

цьому проблему напрямку не дають відповіді на питання, що стосуються 

семантичних основ сонатного циклу та закріплення сонатності як 

композиційно-стильової парадигми музичного мистецтва.  

Мета роботи – виявити місце та значення фортепіанного сонатного 

циклу у композиторській та виконавській творчості. 

Об'єктом дослідження стають жанрові та художньо-семантичні 

властивості фортепіанного циклу у контексті стильових тенденцій 

фортепіанного виконавства. 

Предметом дослідження є фортепіанні сонати як жанрово-стильовий та 

інтерпретативний феномен. 

Завдання роботи: 

– визначити історичні етапи формування та подальшої еволюції 

фортепіанної сонати у європейській музиці; 

- Виявити критерії визначення руху від жанрової форми сонати до 

сонатності як композиційного та виконавського принципу 

- Розкрити значення сонатності як вираження логіки виконавської 

форми в музиці; 

– охарактеризувати сонатний цикл у фортепіанній творчості 

Л. Бетховена; 
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– виявити жанрово-стильові особливості сонатних циклів у творчості 

Ф. Шуберта як основи створення виконавсько-інтерпретативного рішення; 

– визначити структурно-композиційні особливості фортепіанної сонати 

Ф. Ліста h-moll: до проблеми музичної драматургії. 

Хронологічні межі дослідження зумовлені історичним діапазоном 

формування та становлення фортепіанної сонати у європейській 

композиторській творчості та охоплюють XVII – XІX ст. 

Матеріалом дослідження є сонатні цикли Л. Бетховена, Ф. Шуберта та 

Ф. Ліста, а також музикознавчі дослідження, що висвітлюють історію 

сонатного жанру та розробляють теорію сонатної композиції; наукові та 

публіцистичні матеріали, що дають змогу цілісно представляти досвід 

сучасного фортепіанного виконавства. 

Методологічна основа обумовлена орієнтацією, що проявляється 

останнім часом на системність й інтегративність різних галузей знання. У ході 

роботи застосовувалися різні методи дослідження, зокрема, порівняльно-

історичний, системно-аналітичний, музикознавчий, виконавський, 

семантичний. 

Теоретична база дослідження утворена працями загального 

гуманітарного та методологічного музикознавчого спрямування, у тому числі 

історичними та теоретичними музикознавчими роботами, пов'язаними з 

вивченням еволюції жанрових та стильових форм музики (М. Арановський, В. 

Бобровський, М. Бонфельд, Н. Горюхіна, В. Конен, Т. Ліванова, Л. Мазель, В. 

Медушевський, Є. Назайкінський, М. Пилаєв, С. Скребков, С. Тишко, В. 

Цуккерман, Т. Чередніченко, Т. Чернова, W. Newman); що розглядають 

проблеми музичного змісту (М. Арановський, Б. Асаф'єв, В. Бобровський, 

Л. Казанцева, Л. Мазель, С Осадча, О. Самойленко, Ю. Холопов, 

В. Холопова), а також роботи з історії, стильового розвитку музики та теорії 

жанру (М. Михайлов, Б. Назайкінський, А. Сохор); монографічними працями, 

присвяченими творчості Л. Бетховена (А. Альшванг, М. Друскін, 
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Л. Кирилліна, В. Конен, Ю. Кремльов, Б. Штейнпрес, Е. Ерріо); Ф. Шуберта 

(Ф. Зальцер, Дж. Уэбстер, Х.Д. Хинриксен, Ю. Хохлов, П. Вульфиус, 

Г. Крауклис, В. Конен); Ф. Ліста (А. Буасьє, С. Вартанов, Д. Гаал, 

А. Демченко, Ю. Крауклис, Ю. Кремльов, Я. Мільштейн, Р. Островський, Т. 

Самсонова, В. Стасов, Ю. Хохлов, К. Царьова); роботами, адресованими 

проблемам фортепіанного виконавства, музично-виконавчої інтерпретації 

(О. Алексєєв, Є. Гуренко, Г. Коган, М. Корихалова, В. Москаленко, 

М. Смирнов, О. Чеботаренко).  

Наукова новизна дослідження полягає в наступному: 

Вперше: 

– виявлено можливість взаємодії композиторських та виконавських 

критеріїв жанрової оцінки та стильової інтерпретації фортепіанного сонатного 

циклу; 

- визначено естетичні та стилістичні складові сонатності як одного з 

провідних принципів музичної композиції; 

– визначено причини трансформації циклічних рис фортепіанної сонати, 

на основі яких стає зрозумілим стиль інтерпретації сонатних композицій. 

Набули подальшого розвитку: 

- Показники виконавської форми в музиці; 

– оцінки естетичної природи та семантичної своєрідності фортепіанної 

сонати, сонатного мислення, сонатного темоутворення. 

Уточнено: 

– ставлення сучасних виконавців до фортепіанної сонати європейської 

класико-романтичної традиції з прагненням створення ними семантичної 

моделі сонати. 

Практичне значення роботи визначається її спрямованістю на потреби 

виконавської діяльності сучасних піаністів, які продовжують освоювати 

переробляти, відтворювати фундаментальні форми європейської музики, у 

тому числі з сонатними циклами, а також зназодити шляхи продуктивної 
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взаємодії зі стильовими канонами європейської музично-виконавської 

традиції. 

Матеріали роботи можна використовувати у навчальних курсах 

історії фортепіанного виконавства, методики викладання фортепіано, можуть 

також залучатися під час читання курсів аналізу музичних форм, музичної 

інтерпретації, розширюючи їх предметно-методичні підстави. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалася на 

засіданнях кафедри спеціального фортепіано Одеської національної музичної 

академії імені А. В. Нежданової.  

Матеріали дослідження викладено в доповідях на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме – ХХIII 

Всеукраїнська молодіжна науково-творча конференція «Дні науки» (26-27 

квітня, 2021 р.); Міжнародний дистанційний музикознавчий семінар 

«Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост) сучасності» (22-24 

червня, 2021 р.); ХХV Всеукраїнська молодіжна науково-творча конференція 

«Дні науки» (26-27 травня, 2022 р.).  

Публікації. За темою наукового обґрунтування мистецького проєкту 

було опубліковано 3 статті, з них 2 – у спеціалізованих наукових виданнях 

України, 1 – у закордонному міжнародному виданні (Чехія). 

Структура роботи. Робота складається з вступу, 2 розділів, що 

включають 5 підрозділів, та висновків, що містить основні висновки та 

узагальнення основних результатів дослідження. Обсяг основного тексту 

наукового обґрунтування мистецького проєкту – 89 с. Список використаної 

літератури включає 152 позиції. 
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РОЗДІЛ 1. 

СОНАТНИЙ ЦИКЛ ЯК МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИЙ ФЕНОМЕН: 

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИЙ АСПЕКТ 

1.1. Історичні етапи формування та подальшої еволюції фортепіанної 

сонати у європейській музиці  

Загальний історичний розвиток та активні етапи становлення класичної 

клавірної та фортепіанної сонати відбуваються у 1735-1820 рр., частково 

збігаючись із періодами бароко та романтизму. Даний етап бурхливого 

розквіту починається зі звернення до жанрової форми клавірної сонати 

Д. Скарлатті, Д. Альберті та К.Ф.Е. Баха та досягає безумовної вершини у 

віденському класичному стилі, насамперед у зрілих сонатах Й. Гайдна, 

сонатах В. Моцарта, ранніх та зрілих сонатах Л.Бетховена; і завершується 

пізніми сонатами Л.Бетховена, все ще класично орієнтованими, коли риси 

романтизму вже проникли у сонатний цикл [58]. 

Як відомо, дефініція «соната» характеризувала велику жанрову групу у 

музичній творчості XVIII століття, до якої входили твори від сольної клавірної 

та фортепіанної сонати до камерних ансамблів із різною кількістю учасників 

(тріо, квартет, квінтет тощо.). Розглядаючи провідні структурно-композиційні 

параметри, що були характерними для сонатного циклу того часу, треба 

відмітити такі головні їх риси, як поки ще остаточно не визначена кількість 

частин (зазвичай від двох до чотирьох, а окремих випадках і більше); у 

сонатах, що були написані для будь-якого камерного складу – виконання 

кожної партії одним інструментом; прагнення до посилення художньо-

образної смислової складової, з можливістю передачі найтонших почуттів. 

У перших музикознавчих дослідженнях, присвячених розгляду 

сонатного циклу, які з’являються у XVIII століття, дослідники називали 

сонату найкращою п'єсою в інструментальній музиці для вираження 

різноманітних душевних переживань. Так, німецький дослідник Й.А. Шульц у 

статті, присвяченій сонаті, яка була написана у 1775 році, описав цю її 
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здатність порівняно з іншими інструментальними п'єсами: «Симфонія та 

увертюра мають стійкіший характер. Концерт швидше дає майстерному 

виконавцю шанс бути почутим на тлі численних інструментів, ніж зображує 

сильні емоції. Крім цих жанрів і танців зі своїми особливими характерами 

залишається лише форма сонати, що може висловити всі почуття. За 

допомогою сонати композитор може створити монолог у характері меланхолії, 

смутку, скорботи, ніжності, насолоди чи радості; передати діалог; 

…намалювати почуття сильні, палкі чи світлі, м'які, плавні та приємні» [147, 

c. 23].  

Дані думки підкреслюють значення, яке надавалося у другій половині 

XVIII століття виразній стороні музики. Таким чином, роздуми про 

зображення афектів та можливості їх втілення в музиці, міркування про 

природу музичного їх зображення змінилися переконаннями в тому, що 

музика, в першу чергу, має висловлювати почуття та рухи духовних прагень. 

Англійський музикант Чарльз Евісон в «Нарисі про музичний вираз» (1752) 

одним із перших сформулював цю якість, що становить, на його думку, 

сутність музики поряд із мелодією та гармонією [140, c. 42]. Багато в чому саме 

завдяки своїй різноманітній та яскравій виразності сольна клавірна та 

фортепіанна соната займала перше місце серед композицій, призначених для 

цих інструментів [147, c. 25]. 

Треба особливо відмітити, що серед різноманітних культурно-

соціальних функцій класичної сонати, вперше чітко сформульованих 

Ньюменом, найбільш важливими є три наступні: початковий етап кар'єри для 

професійних музикантів, розвага для любителів музики, тренувальна вправа 

для учнів [147, c. 43]. 

Фортепіанні виконавці-віртуози кінця XVIII – початку XIX ст. 

виділялися високою технічною майстерністю, ступінь досконалості якої була 

своєрідним показником їх творчої обдарованості та спроможності. Саме тому 

вибір репертуару фортепіанних виконавців здійснювався крізь призму 
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особливого прагнення продемонструвати свою віртуозність та найбільш 

виграшні свої виконавські сторони.  

У зв’язку з цим, дуже часто можна було спостерігати доволі вільне 

поводження з музичними текстами, наприклад у сонатах могли 

переставлятися частини, вводитися пасажі, робитися купюри, й т. ін. з однією 

метою – продемонструвати свою віртуозність та технічні можливості. Цю 

практику описує німецький учений Генріх Крістоф Кох у своєму «Музичному 

словнику», що був написаний у 1802 р.: «Виконавці, найвищою метою яких 

була демонстрація технічної майстерності, як правило, не задовольнялися 

труднощами, які знаходили у загальнопоширених концертах для свого 

інструменту… Вони йшли набагато далі. Кожен створював собі комплект 

труднощів. У результаті маємо цілі сторінки пасажів, один запаморочливіший 

за інший» [150, c. 295]. 

Сукупність особливостей фортепіанного виконавського стилю того часу 

у музикознавчих роботах прийнято визначати поняттями «бравурності» та 

«блискучого стилю». «Блискучий стиль» фортепіанної гри добре 

охарактеризований К. Черні: «Надзвичайно ясний, підкреслений і сильний 

удар, завдяки чому звук стає виразним. ...Вільне володіння вищими ступенями 

швидкості, поєднаної завжди з якомога більшою виразністю. …Абсолютна 

чистота, навіть у найважчих місцях. Чистота, щоправда, обов’язкова умова 

кожного стилю виконання. Однак при «блискучому стилі» її особливо важко 

досягти, оскільки сам спосіб вилучення звуку, особливо при стрибках та інших 

труднощах, вимагає значно більшої кидкості і оскільки будь-яка фальшива 

нота при цьому способі виконання в десять разів більше ріже слух» [1, с. 115].  

Для блискучого стилю також характерна велика кількість так званих 

перлинних або бісерних пасажів. Бравурність у виконавстві та творах 

виявлялася за допомогою динамічних звукових мазків, бурхливих пасажів, 

шквалів октав та акордів. Разом з тим, «блискучим стилем» виконання було 

неможливо повністю вичерпати усіх аспектів мистецтва віртуозів даного 
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періоду. К. Черні підкреслював, що «блискучий стиль» виконання був лише 

одним із засобів в арсеналі піаністів: «...навіть у творах, які здаються 

призначеними виключно для блискучого і бравурного виконання, можна і 

повинно застосовувати всі відтінки щирої виразності» [1, с. 117]. 

Зазвичай познайомитись з виконавським мистецтвом віртуозів можна 

було при дворах та у популярних на той час аристократичних салонах, у 

концертах різних музичних товариств та у домашньому музикуванні, як це 

було прийнято у багатьох європейських країнах та в Англії [38, с. 40]. 

Розповсюдженим місцем виступів віртуозів стають також публічні концерти, 

що стають актуальними у останній третині XVII століття в Лондоні, протягом 

наступного століття вони поступово набувають все більшого поширення і в 

континентальній Європі.  

Серед широко відомих – французькі Concerts spirituals, засновані у 1725 

році Філідором, та лейпцизькі «Великі концерти», відомі з 1743 року. Платні 

публічні концерти влаштовувалися також й у інших містах: Гамбурзі, 

Дрездені, Відні, Неаполі, Празі, Стокгольме [87, с. 267]. 

Серед усіх європейських міст другої половини XVIII століття за 

інтенсивністю та різноманітністю концертного життя виділявся саме Лондон. 

Це підтверджує «Календар Лондонських концертів 1750-1800 рр.», що був 

складений англійським дослідником нашого часу С. Маквеєм та налічує 

близько 5000 найменувань. І це, крім кількох сотень концертів двох товариств 

старовинної музики, і ще більшої кількості паркових концертів. Сучасники 

констатували надзвичайних рівень лондонського концертного життя в 

порівнянні з іншими європейськими містами: «Професійні концерти, 

[Концерти] Стародавньої музики, Ораторії в Tottenham Court-Road та 

Концерти Соломона – чотири такі збори не можуть йти паралельно в жодній 

частині Європи» [145, с. 1].  

Найбільш популярними серед лондонських концертів були світські 

передплатні серії West End'а: Пантеон та Професійні концерти, які залучали до 
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500 передплатників. З 1760 до середини 1790-х років. також широко відомі 

були абонементні серії І.К.Баха та Карла Фрідріха Абеля, а також Йоганна 

Петера Соломона [145]. Відвідування концертів, інформація про які регулярно 

з'являлася в газетах, була доступна для публіки будь-якого соціального 

статусу, здатного заплатити за квиток. 

Цей принципово новий, комерційний характер концертного життя 

Англії, що настав у 1750-і роки і названий Чарльзом Берні «новою епохою» в 

інструментальній музиці країни, не тільки докорінно відрізнявся від діяльності 

аматорських чоловічих клубів, яку Берні ототожнював з центром 

лондонського концертного життя 1740-х років, а й трансформував її. 

Наприклад, така спочатку принципово некомерційна музична організація, як 

Академія Стародавньої музики, що сформувалася як виконавський клуб 

джентльменів з місіонерською старанністю до старовинної музики, до кінця 

століття перетворилася на провідну підписну серію.  

Показовою особливістю комерційних концертів, що були організовані у 

даний період, була надзвичайно насичена емоційна атмосфера, що 

відзначається багатьма рецензентами цього часу: «На концертах у Гановер-

сквер, де керував (Й. Гайдн), його присутність, здавалося, давала такий 

високий градус ентузіазму слухачів, що майже не доходило до несамовитості» 

[145, p. 2]. Тому, абсолютно закономірною можна назвати ту культурну 

ситуацію, яка склалася близько 1780-х років, коли лондонські публічні 

концерти за своєю популярністю та затребуваністю у слухацькій аудиторії 

були майже вищими ніж італійська опера. 

Склад та організаційні аспекти популярних зібрань того часу – collegium 

musicum, могли бути абсолютно різними, що можна простежити по даним 

зібранням у різних містах Німеччини. Наприклад, у Франкфурті-на-Майні 

вони включали переважно представників міського бюргерства, у Гамбурзі, 

Любеку – торговців, у Лейпцигу, Галлі - студентство. Ініціатива створення 

collegium musicum нерідко належала професійним музикантам. Лейпцизька 
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collegium musicum була заснована Й.С. Бахом у 1720 р., а авторитетна 

collegium musicum Гамбургу – Г.Ф. Телеманом у 1722р. [32] 

Дуже розвиненими у XVIII столітті були різні форми домашнього 

музикування, в тому числі й в Австрії, столицю якої навіть називали «країною 

клавірів», як вказує В. Моцарт в одному зі своїх листів (датований 02.06.1781 

р.) [99, с. 204].  

Сонати як репертуар для віртуозів найчастіше складалися самими 

композиторами для своїх виступів, що було обумовлено значною різницею у 

технічній майстерності виконавців того часу. Як стає відомим, у виконавській 

практиці XVIII століття існувало значне розмежування рівнів майстерності, 

що мало величезний вплив на розвиток жанрової форми класичної клавірної 

та фортепіанної сонати, оскільки кожна зі згаданих груп музикантів вимагала 

свого репертуару, з урахуванням рівня технічних можливостей виконавця. 

Якщо професіоналам-початківцям, які прагнуть блиснути своєю 

майстерністю, а згодом і досягти віртуозного рівня володіння інструментом, 

були необхідні сонати масштабні, з необхідним об’ємом техічних складностей 

та віртуозних ефектних елементів, то учням і любителям, навпаки, зазвичай 

були потрібні сонати невеликі, із середніми технічними вимогами і не дуже 

складні. Справедливості заради треба відмітити, що від часів створення даних 

сонатних опусів і до сьогодення, через свої художні якості та яскраву 

образність багато з них є частиною постійного репертуару концертних 

виконавців. 

З позиції структурно-композиційних параметрів та через різницю по 

протяжності, класичні сольні клавірні і фортепіанні сонати було прийнято 

розділяти на власне сонати, маленькі сонати чи сонатини і великі сонати [148, 

с. 485]. Як вказують музикознавці Уильям Стейн Ньюман та Майкл Тілмут, 

поняття «сонатіна» був вперше застосоване у 1669 р. М. Кельцем, а термін 

«велика соната» – К.Ф.Е. Бахом у 1778 р. [див. 148, с. 485]. Сонатіни 

відрізнялися від сонат не тільки розмірами і загальними масштабами. Я ще й 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
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більш простим тематичним матеріалом та полегшеною фактурою (наприклад, 

відомі у ті часи сонатини Джузеппе-Антоніо Паганеллі (1757), «маленька 

клавірна соната для початківців» В. Моцарта (1788). Також прирівнювалися 

до сонатин і численні взірці «легких сонат» або «коротких сонат», наприклад, 

як Дві легкі сонати Бетховена ор. 49 що були створені у 1795-1798 роках. 

Великі сонати створювалися переважно у пізньокласичний період. Так називав 

окремі свої твори Л. Бетховен, хоча, як відомо, цей термін застосовувався і до 

більш ранніх сонат Й. Гайдна і В. Моцарта (наприклад, соната Es-dur Hob. 

XVI/52 Гайдна або соната c-moll К. 457 Моцарта). Також у досліджені 

У. Ньюмена вказується що раніше, у 1778 році великі сонати зявился у 

творчому доробку К.Ф.Е. Баха [147, с. 21]. 

Таким чином, процес подальшого розвитку жанрової форми сонати та 

необхідність диференціювання репертуару, який створювався на цьому шляху, 

був ініційований та цілком пов'язаний з існуючою традицією виконавства у 

XVIII століття. Більш того, можна сказати що процес бурхливого розвитку 

сонатного циклу як жанрової форми саме у цей час підкріплювався великою 

його затребуваністю, оскільки майже вся музика цього часу складалася 

композиторами на замовлення. Культуро-історичні умови, що склалися у 

XVIII – на початку XIX століття, демонструють продовження великої 

зацікавленості жанрової форми сонати.  

П. Егерт у своїй праці про сонати періоду раннього романтизму виділяє 

особливий напрямок у її розвитку - віртуозну, блискучу сонату. Серед творців 

цього сонат дослідник називає уславлених віртуозів кінця XVIII - початку XIX 

століття: Дусіка, Еберля, Вельфля, Крамера [106]. Прагнення зробити свої 

сонати надзвичайно складними стає характерним для творчих пошуків 

Л. Бетховена. Звертаючи увагу на своєрідну складність бетховенських сонат і 

особливо пізнього періоду, німецький теоретик Адольф Бернхард Маркс 

стверджував, що «тільки віртуози могли виконувати бетховенські твори».  
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Сам композитор відповідно до загальноприйнятими в цей час 

переконаннями, вважав труднощі невід'ємною властивістю справді великих 

творів музичного мистецтва. У листі до З.Штейна (1817) він стверджує: «... те, 

що важко, є прекрасним, добрим, великим і т.д., кожна людина, таким чином, 

побачить у цій назві найщедрішу похвалу, яка тільки може бути, бо труднощі 

вганяють у піт» [91, c. 163]. 

Також наздвичайної актуальності набула соната у XVIII – на початку 

XIX століття як навчальна п'єса, яку багато з музикантів того часу вважали 

найкращою з усіх п'єс для навчання. Дидактична спрямованість сонати відбито 

у численних назвах: «Essercizi» Д.Скарлатті, «Lessons» М.Арна (1756) та 

інших. Хесслер говорив педагогічному призначенні свого першого комплекту 

«leichte Sonaten». Про те, щоб краще задовольнити потреби студентів, дбав і 

Рутіні, про що згадує у передмові до своїх сонатів ор. 9. Для зручності 

навчання у 1789 року Тюрк навіть складає список сонатин і сонат 

композиторів, складений гаразд їх труднощі. 

Хоча соната з моменту своєї появи ніколи не втрачала повністю своїх 

позицій у репертуарі виконавців, справедливості заради треба вказати, що на 

різних історичних етапах увага до цієї жанрової форми була різною. Музика 

передкласичного періоду, або, так званого галантного стилю, представленого 

у творчості Б.Галуппі, Дж.М.Рутіні, Дж.Б.Саммартіні, Л.Боккеріні та раннього 

Й. Гайдна, була часто орієнтована на смак дилетанта, що шукає в музиці 

розваги. Не випадково Йоган Маттезон у 1713 році у своєму «Знову 

відкритому оркестрі» називає смак дилетанта найкращим смаком у світі. 

Художніми ідеалами у межах цього стилю були ясність, доступність, 

витонченість, приємність. Музика розглядалася як подібність виразної мови 

або цікавої світської бесіди.  

Сонати в галантному стилі відрізнялися підкресленою простотою, були 

легкі у виконанні, але передбачали витонченість і навіть певну вишуканість 

тематичного матеріалу, що виражає тендітні, ніжно-граціозні або скерцозно-
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кокетливі образи. Саме в галантному стилі складалися багато австрійських (і, 

зокрема, віденських) клавірних сонат 1750-1760-х років [118, с. 31]. Сонати 

цього стильового напрямку порівняно з попередніми композиціями 

виглядають складнішими. Їх більш розвинена та різноманітна фактура рідше 

містить стереотипні фігури. Розширюються коло використовуваних 

тональностей та гармонійний словник. Більш вільними стають темпові та 

ритмічні композиційні складові. Класичний стиль, найяскравіше 

представлений у зрілих творах Й. Гайдна, В. Моцарта та ранніх і зрілих 

композиціях Л. Бетховена, характеризується подальшим ускладненням усіх 

параметрів музичної мови.  

У фактурному викладі все частіше використовується не двоголосся, а 

триголосся, ускладнюється гармонія, зростає кількість хроматизмів та різних 

нових характерних прийомів. Сонатна форма у цілому набуває нових 

структурно-композиційних якостей, її загальна форма стає, з одного боку 

більш гнучкістю, з іншого – стає більш складною. Тому не дивно, що 

виконання цих сонат вимагало від музикантів-виконавців дуже значної 

загальної підготовленості. 

Розглядаючи пізній етап розвитку класичної сонати, треба виділити 

характерну для нього інтенсифікацію ознак високого класичного стилю. 

Відбувається, як відомо, подальше збагачення та ускладнення фактури за 

рахунок більшого розмаїття формул супроводу, дедалі більшого використання 

контрапунктичних прийомів і форм. Розвивається колористичний бік 

тонально-гармонічної сфери. Сонатну форму відрізняє складніша організація 

основних тем. Монументальність композицій, розвиненість фортепіанного 

стилю пізньокласичних сонат часто перевершує рамки традиційного 

камерного музикування та сягає значності великих концертних жанрів.  

У фортепіанних сонатах Бетховена цю особливість зазначає В. Конен: 

«Починаючи з першої сонати, Бетховен протиставив камерності музики XVIII 
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століття свої величні звукові фрески, написані сміливими, великими мазками. 

Бетховенська соната стала схожою на симфонію для фортепіано» [64, с. 286]. 

Таким чином, основні етапи становлення та подальшого розвитку 

сонатного циклу привели до художньо-образної, технічної та структурно-

композиційної поступової його ускладненості, що передбачало й суттєво 

збільшені виконавські можливості музикантів. Але, разом з існуванням 

сонатного циклу віртуозно-концертного типу, продовжували свій активний 

розвиток й сонатні форми, розраховані на виконавців з більш обмеженими  

технічними можливостями, та майже на любителів. Отже, широке коло 

соціальних функцій класичної клавірної та фортепіанної сонати зумовило 

множинність її проявів та ініціювало формування трьох різновидів сонатних 

циклів, з урахуванням виконавських можливостей музикантів.  

 

1.2. Від жанрової форми сонати до сонатності як композиційного та 

виконавського принципу 

Історичний етап формування та розвитку жанрової форми 

інструментальної сонати багато у чому співпадає з музично-історичним 

періодом автономізації музики як художньо самодостатньої форми мистецтва, 

з пошуком її нового художнього авторитету. Це стає підґрунтям того, що 

класична музика даного історичного часу сама посідає місце нового 

авторитету як завершений взірець творчої гри. Обов’язковим та надзвичайно 

важливим зовнішнім елементом даного ігрового самовизначення музики є 

нова постановка проблеми професіоналізму в музичному мистецтві. Дані 

процеси створили умови для появи музиканта абсолютного нового типу та х 

новими необхідними якостями, а саме виконавець-артист, сольний виконавець 

з абсолютно новими художніми завданнями, адже до тих пір музикант був 

лише другорядною фігурою, певною складовою функціонування складної 

системи культової або придворної музичної традиції. Відтепер же він стає 
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автономною артистичною індивідуальністю та провідним виразником 

головної художньої ідеї. 

Сформовані сонатні, концертні та симфонічні жанри дозволили 

реалізувати завдання, що утворилося в період становлення класичної системи 

музичного мислення. Саме завдяки новим жанровим формам вдалося втілили 

нову виразність, новий зміст і затвердили самостійність музичного мистецтва 

за допомогою іншої його внутрішньої організації. Вони відкрили здатність 

переростання однієї образної індивідуальності в іншу та створили драматичні 

сцени народження нового образу з протиріч старого, зробили вирішальний 

крок у новий світ сонатно-симфонічних принципів музичного мислення. Дані 

принципи виражені у теоретичних концепціях, що склалися в роботах 

аналітиків-теоретиків, що пропонують розглядати сонату як жанр (у вигляді 

циклічної побудови), сонату як форму (у вигляді сонатного алегро) і 

сонатність як композиційно-драматургічний принцип. 

У роботі «Функціональні основи музичної форми» В. Бобровський 

розкриває основи сонати як форми (сонатное алегро), що сформувалася у 

період віденського класицизму та виділяє три головні параметри даної 

жанрової форми. Першим параметром, від найбільш ранніх взірців сонатної 

форми, дослідник називає принцип тонального співвідношення; другий 

параметр передбачає обов’язкову наявність двох рівноправних тематичних 

побудов, які знаходять своє вираження у вигляді головної та побічної партій; 

третім же показовим параметром музикознавець визначає безперервність 

наскрізного тематичного розвитку. 

Перші дві риси дослідник відносить до конструктивної сторони форми 

(кристалічної), а третю – до процесуальної (динамічної). Він також дає 

визначення функцій усіх розділів форми сонатного алегро – усіх тем 

експозиції, а також експозиції в цілому, розробки, репризи та коди [14]. У 

даному контексті В. Бобровський приводить слова Б. Асаф’єва, який вважав, 



28 
 
 

що схема сонатного алегро, звичайно, одна, але форм її проявів стільки ж, 

скільки є сонат» [цит. по 14, с. 28]. 

Дослідник у даній роботі вказує, що загальні структурно-композиційні 

закономірності побудови всіх музичних форм втілюються у вигляді 

співставлення та подальшого розвитку різних типів музичної виразності, 

різновидів внутрішніх психологічних станів, які є результатом втілення 

головної художньої ідеї даного твору. Характер співставлень та інших форм 

взаємодії, сила і ступінь можливого розмаїття, шляхи їх реалізації – весь цей 

комплекс діючих сил створює драматургію музичного твору, цілком 

підпорядковану його художній ідеї. Зв'язок окремих розділів композиційної 

форми на основі драматургічних співвідношень виникає з дії експресивно-

драматургічних функцій, розбору яких присвячена друга глава даного 

дослідження [14, с. 28-29]. 

Таким чином, виникає два рівні тлумачення поняття композиційної 

форми, а саме:  

1) композиційна форма як загальний провідний принцип тематичних 

зіставлень і тематичного розвитку; 

2) композиційна форма даного конкретного музичного твору як 

результат дії цього загального принципу в процесі втілення художньої ідеї.  

Для позначення цих двох тлумачень понять В. Бобровський пропонує 

введення наступних визначень – композиційна форма як принцип і 

композиційна форма як даність. Отже, Б. Асаф'єв, говорячи про «схему 

сонатного алегро», мав на увазі сонатну форму як принцип, а під проявом 

форми її (схеми) мав на увазі форму як даність [14, с. 29]. 

В. Холопова у своїй книзі «Форми музичних творів» [14] надає стильову 

періодизацію історії сонати, охоплюючи таким чином усі її композиційні 

прояви. 

В епоху бароко жанрова форма сонати втілюється у вигляді репризної 

форми, заснованої на тональному різноманітті головної партії та побічно-
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заключної групи в експозиції (побічно-заключна група проводиться в 

тональності домінанти) і транспозиції цієї групи в головній тональності в 

репризі. Для сонати бароко характерні мотивна розробковість і метод 

тематичної продуктивності. Головна відмінність барокової сонати від 

класичної – відсутність драматургічного контрасту між головною та побічною 

партіями.  

Барокова соната може бути представлена у вигляді однотемної або 

багатотемної композиції в структурних різновидах двочастної або 

трьохчастної форми. Двочастна форма складається з експозиції в першій 

частині та розробки-репризи у другій, а трьохчастна аналогічна форма 

класичної сонати, де перша частина – це експозиція, друга – розробка, а третя 

– реприза. Для обох форм характерно повторення експозиції та розробки з 

репризою разом. Аналізуючи способи музичної виразності та музично-мовні 

елементи сонатних циклів доби бароко треба відмітити, що більшість з них у 

подальшому трансформувалася у обов’язкові елементи класичної сонати. 

Серед них дуже важливими елементами барокової сонати з подальшою їх 

трансформацією требі назвати афективность – для стилю бароко характерна 

одноафектность (в кожній формі), стиль класицизму – поліафектність (на 

різних рівнях форми); контрастність – в бароко контраст парний і статичний 

(повільно-швидко, мажор-мінор), а у класицизмі він побудований на етапах 

динамічного розвитку і переходу в протилежний афект (тезис-антитезис-

синтез). 

Простежуючи шляхи формування сонатного циклу класицистської 

епохи, слід зазначити що її музичними прототипами стали: 

- самі розвинені інструментальні форми бароко, серед яких 

яскравіше за все створена «старозвучна» форма з її тональною 

транспозицією побічної партії та розробковістю у всіх розділах; 

- оперні увертюри доби класицизму, зокрема увертюри опер Глюка, 

в яких втілився конфлікт давньогрецьких трагедій між 
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«обов'язком та співчуттям» і вперше був застосований прийом 

оркестрового крещендо. 

Також треба відмітити особливе значення позамузичних елементів 

формування сонатного циклу, серед яких дуже важливим стає включення 

принципів диспозиції античного ораторського слова, яке пов’язувало та 

поєднувало багатоскладові структурно-композиційні елементи сонати: 

• співвідношення пунктів ораторської диспозиції та партій сонатної 

експозиції; 

• розробка, реприза і код, а також аналоги розділів мовлення; 

• втручання на мікрорівні – в межах періоду або простої одночастинної 

форми; 

• вплив на інтонаційне звучання музичного матеріалу. 

Отже, сонатний цикл в епоху класицизму склалася як історичний тип 

музичної композиції, що відрізняється від бароково-драматургічного типу 

організації. Вона є репризною формою, заснованою на драматургічному 

контрасті головної та побічної партій, на їх тональному протипоставленні в 

експозиції (побічна партія – в тональності домінантної групи) та їх тональному 

об’єднанні або зближенні в репризі. Характерні для доби бароко риси 

переросли тут у розробковість у всіх партіях й розділах, метод продуктивності 

в тематичному процесі. Еволюція сонатної форми в епоху класицизму привела 

до втілення безлічі її різновидів, а саме – сонатна форма з подвійною 

експозиціє, без розробки, з епізодом замість розробки, з ненормативними 

скороченнями. 

У XIX столітті починається наступний етап еволюції сонатної форми, 

що був обумовлений надходженням нової естетики. В музиці епохи 

романтизму виявляються дві провідні тенденції, а саме – тяжіння до 

безпрограмності, яке пов’язане з новим усвідомленням сутності музики, як 

замкнутої в собі мови почуття; і повністю протилежна тенденція – тяжіння до 
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програмності, що йде від синтезу мистецтв, зв’язку музики з іншими видами 

мистецтва. 

Розглядаючи музичну культуру XIX століття як цілісне явище, треба 

відмітити, що в ній відбувається звернення до художньо-образної сфери 

таємного, прихованого в людській душі і прагнення передати складні емоційні 

рухи, що у сукупності приводить до посилення значення, майже до культу 

мелодичного початку. Сонатна форма, як вища форма «абсолютної музики» 

синтезувала та поєднала в собі обидві тенденції (з одного боку, нового 

позапрограмного музичного смислу, а з іншої – програмних задумів 

романтиків). 

Сонати з позапрограмним змістом не обумовлені яким-то єдиним 

прототипом, вони продемонстрували нові якості та художні властивості у 

порівнянні з класичними сонатами – множинність концепцій, їх логічну 

непередбачуваність. У сонатних циклах з програмною основою знайшли своє 

втілення тяжіння до єдиної концепції з кульмінацією та контрастним епізодом 

у розробці та трансформації тем у репризі. Результатом еволюції сонатної 

форми в епоху романтизму виявилося також поява змішаних форм: сонатно-

варіаційної, сонатно-концентричної, сонатно-циклічної, сонатно-сюїтної 

[132]. 

Виконавське розуміння, як і виконавська інтерпретація, є історичним 

феноменом, що відображає еволюцію людського пізнання як необхідного 

фактору культурного досвіду. Форма сонати прокладає собі дорогу кожен раз 

по-іншому – через різні способи композиторського вимовляння, різні аспекти 

системи виконавських засобів, але зберігаючи ідею сонати, перевтілену за 

допомогою нових музично-мовних засобів, взаємодія яких веде до створення 

певної композиції. 

Паралельно з історичним шляхом загальної еволюції сонати 

відбувається розвиток та видозмінення принципів циклічних форм у музиці. 

Виявленню циклічності, формуванню поняття про неї також суттєво 
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допомагають наукові розвідки та дослідження В. Бобровського [13; 14], в яких 

представлені і конкретні аналізи музичних творів, і теоретико-методологічні 

узагальнення результатів аналізу даних, що дозволяють систематизувати 

представлення про явище циклічності. 

Ґрунтуючись на існуючих традиційних музикознавчих теоретичних 

позиціях, музична форма може розглядатися як багаторівнева ієрархічна 

система, елементи якої володіють двома нерозривно пов’язаними між собою 

сторонами – функціональною та структурною, що існують у нерозривній 

єдності. Під функціональною стороною розуміється все, що стосується змісту, 

ролі, значення даного елемента в цій системі; под структурной – все, що 

стосується його конкретного вигляду, внутрішнього складу. Функція по 

відношенню до структури виступає як якийсь загальний принцип зв'язку 

елементів інтонаційної (в асафьевском розумінні) системи, а структура ж по 

відношенню до функцій виступає як конкретний спосіб реалізації загального 

принципу. 

Поняття-термін «функціональна подоба», «функціональна схожість» 

означає: взаємозв'язок елементів системи, що знаходяться як на різних рівнях, 

так і в межах одного, який може бути однаковим за принципом їх зв'язку, але 

відрізнятися конкретним способом його реалізації; він використовує також 

термін «структурна подоба» (можливі окремі випадки співпадіння структури 

при різних функціях) [14]. 

Момент переходу образу з функцій, обумовлених у структурі теми, 

відіграє особливу, переломну роль, адже вона пов’язана з реалізацією 

ідеальних феноменів у матеріалізованій предметності інтонаційних спряжень. 

В цьому сенсі музична форма може тлумачитися як свого роду проекція 

художньої ідеї (ідеального феномена) на інтонаційне «тіло» (матеріальний 

феномен).  

Методологію аналізу форми слід приймати як вивчення зв'язку 

музичних явищ на основі діалектичної єдності багаторівневих функціонально-
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структурних співвідношень. За структурою потрібно бачити (чути) 

визначальну її функцію. Композиційна форма – це ритмічно і тонально-

гармонічно організований процес тематичних поставлень і тематичного 

розвитку [14]. 

Таким чином виникає останній, найбільш конкретний, 

індивідуалізований рівень функціональних і структурних закономірностей – 

рівень композиційної форми як даності, як форми конкретного музичного 

твору. 

Автор приходить до деяких висновків про існування чотирьох рівнів, на 

яких діють композиційно-логічні функції музичної форми. 

Перший з них представляє загальні логічні функції – вони найбільш 

стійкі в історичних і стилістичних відносинах і діють у всіх епохах і у всіх 

стилях, адже саме вони відображають найбільш загальні логічні основи 

музичного мислення. Другі утворюють загальні композиційні функції – вони 

відносно стійкі в історичних і стилістичних відносинах, а також діють у всіх 

епохах і у всіх стилях. Третій і четвертий рівні – особливі композиційні 

функції та закономірності форми як даності, які, протилежно втілюються через 

історичні та стилістичні рухи. 

Відштовхуючись від ідеї процесуальності музики, діалектичної за своєю 

природою (виходячи з функціонально-процесуальної теорії Б. Асаф’єва), 

автор підтверджує, що сутність музичної форми як процесу розкривається 

через єдність двох протилежних тенденцій – тенденції до уподібнення і 

тенденції до оновлення, існуючих у всіх функціональних тенденціях та рівнях 

процесу темо- і формоутворення. 

Сутність процесів на кожному наступному композиційному рівні 

функціонально подібна попередньому, але одночасно виступає в нових 

структурних умовах, залежно від стилю, жанру, художньої ідеї. Таким чином, 

принцип оновлення, на думку В. Бобровського, є двобічним: обов'язкова, 

невигідна форма його проявлення витікає з різниці структурних умов 
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композиційних рівнів; ймовірна, можлива – залежить від художньої ідеї 

музичного твору, від конкретного співвідношення експресивних 

драматургічних функцій. 

У дисертаційному дослідженні О. Чеботаренко [137] відзначається, що, 

крім традиційних знаків композиторської стилістики, у музиці 

формоутворюючі функції набувають і так звані виконавські знаки, причому 

виконавський знаковий рівень, незалежно від ступеня його фіксованості в 

нотному тексті, завжди несе глибинну музичну семантику.  

Саме рух від виконавської прагматики до синтаксису форми 

пояснюється розмежування так званих жанрово-родових ознак у музиці, які 

можна було б назвати жанрово-естетичними темами музики. У даному 

випадку мова йде про епічну, драматичну та ліричну сфери у мистецтві. Хоча 

музика, як і поезія, відноситься до ліричного роду мистецтва (що 

співвідноситься з емоційно-психологічним проявами людини), вона досить 

адекватно відтворює риси епосу та драми. завдяки особливостям музичної 

композиції. 

Так, М. Бонфельд [15] у своїх роботах визначає близькість музичної 

прагматики до вчення про роди мистецтва в тому, що центральне положення 

в них займає проблема авторського «Я». Крім того, автор справедливо 

зазначає, що родові члени в музиці до цих пор не стали предметом 

спеціального вивчення, і, ймовірно, тому, що залишається неясним, яку саме 

сторону музичного твору вони представляють. Виділяється значуща група 

авторів, які наполягають на належності музики тільки до ліричного роду 

мистецтва, хоча ці автори знаходять та аналізують в музиці драматичні, та 

епічні ефекти, але на ґрунті її ліричної природи. Можливість відповіді на дані 

проблемні питання пов'язана з визначенням деяких особливостей 

виконавської форми в музиці, як це пропонується робити О. Чеботаренко 

[137]. 
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Дослідниця звертає увагу на те, що переважаючий «усний» характер 

виконавської форми на ранньому етапі робив необов'язковим присутність у 

музичному тексті виконавських знаків. У якості додаткових знаків були: 

буквально-ігрові прийоми (що характеризують техніку гри на інструменті); 

опосередковано-ігрові вказівки за допомогою жанрової програми, на яку 

орієнтувався композитор (назви, авторські ремарки, примітки). 

Виконавець уже не завершує буквально процес композиції, а повторює, 

відтворює його. Таким чином, щоб музичне творіння могло стати предметом 

інтерпретації, необхідно, по-перше, щоб воно отримало структурну, смислову 

завершеність і оригінальність, по-друге, необхідною складовою є поява нового 

рівня виразних засобів і вказівок до них. Такими засобами становляться: 

динаміка, артикуляція, фразування, агогіка, акцентуація. 

Вказівки та рекомендації для виконавця, до яких прибігають 

композитори, починаючи з Л. Бетховена, стверджують, як ведучі, чотири 

аспекти виконавської форми. Серед цих зазначень на першій площині 

надаються знаки гучності динаміки, на другій – агогічні, на третій – 

артикуляційні. Значно рідше, чим знаки попередніх груп, використовуються 

змістовні ремарки. В якості доповнення до смислових ремарок виступають ті 

вказівки на зміст, які можна виявити через жанрово-стилістичні; в якості 

останніх виступають назви циклів ( утому числі сонатних) і окремих частин. 

Відмітимо відразу, що значення подібних дешифруючих, роз'яснювальних 

моментів у сонатах Бетховена помітно зростає. 

Зазначимо, що виконавські вказівки у фортепіанних творах у цілому, та 

у сонатних циклах зокрема, що були проставлені композитором особисто, 

породили цілу окрему галузь музикознавчої літератури, присвяченої питанням 

артикуляції, педалізації та аплікатурним принципам, виконавській 

фразировці, тощо. Це створює важливий теоретичний комплекс роз’яснень та 

вказівок для виконавця, тобто ті знаки, які в нотному тексті прокладають шлях 

до створення виконавської форми виконуваного твору; дані роз’яснення та 



36 
 
 

вказівки є важливими і самі по собі,  та, поруч з тим, вони дозволяють знайти 

певні підказки у виборі стильового уклону виконавської інтерпретації.  

Але особиста важливість і труднощі виявлення виконавської форми, 

виконавських прийомів полягає в тому, що вони не відокремлені від основного 

метровисотного музичного тексту, а впроваджені в нього, розчинені в ньому, 

більша їх частина передбачена, але не виписана композитором, оскільки він не 

може виписати бажане і можливе відношення виконавця до музичного 

матеріалу, упорядкувати проекцію особистого виконавського пізнання. У 

такому ж ракурсі слід розглядати та виявляти особливі виконавські принципи, 

виконавські прийоми у сонатних циклах, звертаючись для їх виявлення до 

музично-тематичного матеріалу сонат, який найбільше конкретизується з боку 

його жанрово-стилістичних прототипів. Кожен з основних інтонаційно-

семантичних прототипів у фортепіанних сонатах набуває своєї виконавської 

стилістики – через один або кілька закріплених за ним виконавських прийомів, 

а знаком, вказівкою для виконавця стає спосіб та характер емоційного впливу 

музики. 

Фортепіанні сонатні цикли у своїй переважній більшості дозволяють 

говорити про те, що співвідношення знаків виконавської стилістики з іншими 

параметрами музичного звучання та оформлення музики в тексті набуває 

постійного, стійкого характеру. Інше кажучи, жанрова форма фортепіанної 

сонати є переконливим прикладом того, як виконавські засоби становляться 

засобами самого композитора. 

Ці тенденції трактування форми сонати виражають і її нові психологічні 

можливості, пов'язані з посиленням уваги до внутрішніх почуттів, до передачі 

емоційного досвіду особистості, а спектр естетичних оцінок може при цьому 

виявитися дуже широким, адже він включає в себе антитези трагедійного та 

ідилічного, але завжди передбачаючи їх драматичну дієвість.  

Виконання будь-якого сонатного циклу вимагає не тільки навиків 

аналізу загальної форми, розуміння і систематизації виконавських знаків і 
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виявлення їх естетико-семантичного підтексту, але й особливого досвіду 

психологічної самореалізації, що дозволяє правильно оцінити і висловити 

драматургію музичного опусу як виконавський фактор, оскільки останній 

виступає, перш за все, як послідовність у часі визначених емоційно-

психологічних станів. 

У процесі музично-виконавської інтерпретації в коло конотацій, крім 

професійної обдарованості та підготовленості, рівня творчого досвіду, 

включаються особисті якості музиканта – його уявлення про світ та 

навколишніх людей, його психологічні звички та потреби, властивості його 

психологічного типу, відображені в ньому властивості національного 

характеру. 

Тому кожен виконавець знаходить у сонатному творі те, що передбачає 

і допускає його унікальну особистісну свідомість, і саме це є вирішальною 

причиною відокремлення сонатності як самостійного і художнього явища, що 

володіє інтерпретативно-стильовою множинністю. Таким чином сонатність 

стає виразом логіки виконавської форми в музиці, а її діалогічні аспекти 

знаходять національно-стильове втілення у фортепіанному виконавстві. 

Отже, ідея сонати – це ідея діалогу особистості з музикою як 

автономною художньо-смисловою формою, що реалізується на взаємному 

перетворенні жанрової традиції та авторських стильових прагнень у 

стилістичному змісті музичної композиції. У своїй якості дана ідея однаково 

адресована і композиторській, і виконавській творчості, і слухацькій 

співтворчості. 
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РОЗДІЛ 2. 

СОНАТНИЙ ЦИКЛ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ МУЗИЦІ XIX СТ.: 

ІНТЕРПРЕТАТИВНИЙ АСПЕКТ 

2.1. Сонатний цикл у фортепіанній творчості Л. Бетховена: від 

структурно-композиційних параметрів до побудови виконавської 

концепції 

Фортепіанне виконавство як актуальний вид сучасного мистецтва 

сьогодні вимагає від музиканта-виконавця окрім значної технічної підготовки, 

ґрунтовних музично-історичних знань, обізнаності  з боку глибокого 

розуміння музично-драматургічного змісту твору та аспектів його музично-

інтерпретаційного прочитання. Через усвідомлення законів та принципів 

драматургічного розвитку музичного твору стає можливим побудування його 

виконавської форми та виконавської інтерпретації, максимально наближених 

до авторського задуму. Незважаючи на те що фортепіанна творчість Людвіга 

ван Бетховена у цілому, та сонатні опуси композитора зокрема, вже 

неодноразово ставали предметом наукового осмислення вітчизняних та 

зарубіжних музикознавців, разом з тим ще й досі лишаються невирішені 

питання пов'язані з розумінням авторського задуму, що значною мірою 

впливає на побудову виконавської концепції твору. У осередку нашої уваги 

опиняються фортепіанні твори пізнього періоду творчості композитора, а саме 

сонати ор. 101, 106, 109, 111.  

У розвитку циклічної форми сонати велику роль відіграла творчість 

композиторів «мангеймської» школи, попередників віденських класиків – 

Й. Гайдна, В. Моцарта та творчість сина великого І. С. Баха – Карла Філіпа 

Еммануїла. Й. Гайдн та В. Моцарт не намагалися (не беручи до уваги двох-

трьох сонат В. Моцарта пізнього етапу творчості) надати фортепіанній сонаті 

монументальність оркестрової симфонічної форми. Л. Бетховен вже перших 

трьох сонатах (ор. 2) наблизив стиль фортепіанної сонати до стилю симфонії. 

На відміну від Й. Гайдна і В. Моцарта, у творчості яких сонати зазвичай мають 
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тричастинну побудову, вже перші три сонати Л. Бетховена чотиричастинні. 

Треба особливо підкреслити, що у ранніх фортепіанних сонатах Л. Бетховен 

мислить оркестрово у більшій мірі, ніж у пізніших (особливо у сонатах 

пізнього періоду його творчості), де виклад музичного матеріалу та 

використання стилістичних засобів стає більш типово фортепіанним. 

Фактура творів Л. Бетховена загалом індивідуальна і виявляє характерні 

для його стилю взаємовідносини класичних й романтичних структурно-

композиційних та музично-стилістичних принципів. Як вказував С. Фейнберг, 

«часто доводиться стикатися з думкою про еволюцію бетховенського стилю у 

бік нових назріваючих форм піанізму. Така думка зазвичай ґрунтується на 

деяких особливостях пізнього бетховенського стилю. І все ж таки необхідно 

відзначити прихильність Бетховена до стійких форм гайдно-моцартівського 

викладу, збагаченого віртуозністю Клементі ... Йому властивий, якщо можна 

так висловитися, пристрасний консерватизм у прийомах викладу і водночас 

прагнення надати старим прийомам піанізму нову виразність і новий художній 

зміст» [124, с. 91-92]. 

Найсуттєвішим підґрунтям для класичної консервативності у фактурі 

творів Л. Бетховена стає ритмічна складова його творів, адже у творчості 

композитора досягла особливих вершин свого розвитку характерна для 

віденського класичного стилю сувора такто-метрична ритміка, пов'язана із 

регулярним акцентуванням [133]. Цим обумовлена обов'язкова у Л. Бетховена 

роль класичних акомпанементних формул – альбертієвих, маркізових, 

барабанних басів. Фактура забезпечує як рівномірний рух найменших розділів 

метричної пульсації, а й, завдяки будові фігурацій та його об'єднанню в малі і 

великі групи кратного розміру, висвічує систему з кількох рівнів метра. 

Чотири останніх сонати Л. Бетховена (ор. 101, 106, 109, 111) належать 

до пізнього періоду творчості композитора, стильові та стилістичні 

особливості якого проявляються у поліфонізації всієї тканини. Фігурації в 

пізніх творах Л. Бетховена рідко є простим гармонійним супроводом, вони 
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найчастіше носять характер фігурацій «мелодійних» і містять у собі тематичні 

елементи. Л. Бетховен часто користується високим регістром фортепіано 

(викладення першої теми в 1-й частині Сонати ор. 110 і численні випадки з 

Сонат ор. 106, 109, 111). У пізніх творах Л. Бетховена часто є виклад 

(притаманний для творчості І. С. Баха), коли безперервний рух (шістнадцятих, 

восьмих і т.д.) утворюється не в одному якомусь голосі, а в результаті 

чергування руху двох або декількох голосів. 

Останні сонати Л. Бетховена, у тому числі Сонати ор. 106, 109, 111, 

мають індивідуальні та неповторні риси, які нерідко називають «сонатами-

фантазіями». У циклах цих сонат Л. Бетховен дає небувале поєднання жанрів 

та форм. Іноді в одному циклі представлені лірична мініатюра своєрідної 

сонатної форми та «бахівські» імпровізаційні фуговані форми, що не порушує 

органічності, цілісності, а здійснює єдність у вигляді збільшених тематичних 

зв'язків та посилення фінальної кульмінації (Соната A-dur, ор. 101). Новизна 

стилю Л. Бетховена помітна й у трактуванні сонатного алегро. Найбільш 

далеко відходить Л. Бетховен від класичної сонатності в перших частинах 

Сонат ор. 101. 

Соната ор. 101 (A-dur) – потаємний ліричний вислів композитора. 

Споглядально-ліричний настрій сонатного алегро визначив своєрідність 

форми. Вся перша частина виростає з однієї певної теми. Пісенність виражена 

тут у новій якості, порівняно з попередніми сонатами. Безперервність 

тематичного розгортання, що розосереджує тему на 25-тактний період (єдиної 

будови), перервані каданси створюють текучу тричастинну форму наскрізного 

розвитку. У Сонаті ор. 101 намічається принцип циклічності, що певною 

мірою веде до Р. Шумана. Тематична контрастність усередині частин відсутня, 

але спостерігається загострений контраст між частинами завдяки яскраво 

вираженій їх жанровій індивідуальності. За ліричною «прелюдією» – першою 

частиною – слідує марш-скерцо. Незважаючи на незамкненість 3-ї частини 

(Adagio ma non troppo), її не можна розглядати як вступ до фіналу, а її значення 
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для загальної концепції надзвичайно велике. Скорботна побудова Adagio, 

написаного в дусі імпровізаційних жанрів І. С. Баха, складає глибоку 

внутрішню антитезу світлому світу мрій 1-ї частини та визначеності, радісної 

дієвості фіналу. Зв'язок Adagio з першою частиною виражено ремінісценцією 

початкової теми сонати, тональністю однойменного мінору (a-moll). Отже, в 

ор. 101 намічається повний принцип структурного об'єднання контрастних 

частин (III та IV) та зв'язку їх за допомогою лейттеми (початкова тема сонати). 

Загальна побудова фіналу залишається типовою і для пізніх сонатних 

циклів Л. Бетховена, разом з тим характер активності змінюється. Фінал даної 

сонати написаний у формі сонатного алегро та відрізняється бадьорим, 

рішучим, іноді з відтінком суворості, характером. Весь фінал написаний 

поліфонічно, а розробка даної частини циклу є чотириголосною фугою. 

Сонатний принцип поступається місцем принципу фуги, інтенсивності 

поліфонічного розвитку однієї теми. Це відбувається у зв'язку з лірико-

філософською загальною сутністю змісту твору. Однак глибоке 

переосмислення Л. Бетховеном фуги йде у напрямі її симфонізації, синтезу із 

сонатністю, з іншими формами (з варіаційною формою та рондо у фіналі 

Дев'ятої симфонії). Фуга збагачується прийомами мотивно-тематичного 

розвитку, що дає можливість визначати поліфонічні форми Л. Бетховена як 

сонатно-симфонічні. 

Соната ор. 106, B-dur, Grope Sonate für das Hammerklavier - 

наймонументальніша з бетховенських сонат, яка у деяких дослідженнях 

розглядається як підстава «епічного монументалізму» C-dur'ної симфонії 

Ф. Шуберта [75, с. 230]. Про це свідчать поєднання героїчного та 

пасторального начал, значення пісенних елементів у тематизмі Allegro, 

принцип терцевого співставлення тональностей, тонкість психологічних й 

барвистих деталей за загальною монументальністю стилю, й головне – епічна 

розосередженість розвитку на відміну від драматичної сконцентрованості їх у 

інших сонатних формах. 
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1-а частина (Allegro, B-dur) має яскравий, урочистий характер. Стиль її 

викладу за використанням регістрів і звучностей фортепіано наближається до 

фортепіанного стилю Ф. Ліста, а подекуди і до більш пізнішого періоду 

еволюції сонатної форми у фортепіанній музиці – до фортепіанного стилю 

О. Скрябіна. У модуляційному плані спостерігається широке застосування 

терцевих співвідношень тональностей, сміливі відхилення, енгармонізми. Все 

це передує стилю “романтиків”. Характерна для творчості пізнього періоду 

Л. Бетховена поліфонічність особливо яскраво виявилася у розробці, в яку 

композитор вводить подібне до канону фугато. Складна густа тканина І 

частини переривається лапідарними епізодами унісонного складу – прийом, 

який був також застосований Л. Бетховеном у І частині Дев'ятої симфонії. 

Форма 2-ї частини (Scherzo. Assai Vivace, B-dur) двочастинна з тріо. У 

нервовій рвучкості маршоподібного скерцо вгадується дух шуманівських 

гуморесок. Народно-танцювальні елементи раптово оголюються в тріо (b-

moll). Чудовий у цьому сенсі контраст двох розділів тріо – приглушений 

наспів, даний у тривожному остинатному кружлянні тріолей, і лютий вибух 

pizzicato, могутній танець у розділі Presto (2/4). Тут знову, як і раніше 

бетховенських сонатах, повільна частина стає самостійним і дуже значним 

розділом циклу.  

Adagio Сонати ор. 106 узагальнює нові риси філософської лірики Л. 

Бетховена останнього періоду творчості. Adagio B-dur'ної сонати по праву 

отримало звання оцінку найбільшого клавірного Adagio світової літератури. У 

ньому закладено основи стилю Adagio Дев'ятої симфонії та пізніх квартетів, 

які ведуть далеко у майбутнє, а також саме Adagio Сонати ор. 106 можна 

назвати предтечою лірико-філософського симфонізму 2-ї половини ХІХ 

століття. Adagio має форму сонатного алегро з невеликою розробкою та 

великою репризою. Образно-емоційний лад даної частини є зосередженням 

руху від скорботи до просвітлення, в яких знаходять своє втілення трагічні 

мотиви лірики Л. Бетховена. 
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4-я частина Сонати ор. 106 – грандіозна фуга. У Largo, яке передує фузі, 

геніально виражений процес народження музичної думки з окремих барвистих 

плям та імпровізаційних пасажів. Смислова сутність розділу приблизно така 

сама, що у інтродукції фіналу Дев'ятої симфонії – пошуки фінального образу 

радості. Роль речитативу тут виконує послідовність акордів, що з'являється в 

різних тональностях, щоразу вводить в новий розділ, поки коло не замикається 

домінантою D-dur. Особливості драматургії цієї подвійної фуги – у 

симфонічному масштабі розробки тем, у сонатній логіці контрастів. Дві сфери 

– образ могутнього вирування життя (тема B-dur та її розвиток) та 

філософського роздуму, занурення у себе (тема D-dur) – становить антитезу, 

наведену до єдності у заключному репризному розділі фуги (контрапункт двох 

тем). Соната B-dur, ор. 106 є вінцем поліфонічної майстерності Л. Бетховена.  

Пізня лірична соната Л. Бетховена знаходить своє продовження у ор. 109 

та ор. 110. Соната ор. 109 (E-dur) з її інтимно-мрійливим ліричним тонусом 

найближче підходить до романтичного, зокрема шуманівського циклу 

контрастних мініатюр. Соната належить до сонат типу фантазії та складається 

з трьох частин: лірична імпровізація, тривожне Prestissimo в мінорі (e-moll) та 

світлі варіації на пісенну тему. Все це складає гнучку контрастну композицію, 

в якій ніжність, мрійливість поєднуються тривожними, бурхливими поривами. 

Посилюється безперервність течії музики (перші дві частини йдуть один за 

одним без перерви). 

Сонатна форма 1-ї частини перетворюється на своєрідний цикл, що 

складається з дворазового протиставлення (і заключного обрамлення) двох 

контрастних сфер образів: Vivace ma non troppo (E-dur, 2/4) – тендітної ніжної 

музики в дусі шуманівських «Арабесок» та Ada espressivo (сis-moll, 3/4) – 

глибокого та скорботного. Ці розділи можна уподібнити головній і побічній 

партіям сонатної форми, що вільно трактовані. Сонатність підтверджується і 

тональним планом, наскільки вільним він не здавався; друга тема в експозиції 
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модулює з cis-moll в H-dur (тональність домінанти), в репризі – з fis-moll в E-

dur (тоніки). 

Це пізньо-романтичний тип сонатного розмаїття, для якого 

характерними є співставлення різних жанрових настанов – якщо головна 

партія має характер ліричної мініатюри (8 тактів), побічна нагадує фантазію. 

Але, на відміну від листівських сонатних форм, тут скоріше діє принцип 

мініатюрної циклічності, ніж контрасти характерні для сонатної форми. 

Циклічність посилюється і тим, що 2 частина є безпосереднім 

продовженням І частини. Л. Бетховен поєднує ці частини, помножуючи 

контрастність і кількість складових частин першого “циклу” всередині 

загального циклу сонати. Другий цикл – варіації (фінал). Варіації Сонати ор. 

109 – один з найпоетичніших ліричних епілогів Л. Бетховена. Він написаний 

дуже вільно: у кожній варіації змінюється тема, розмір (3/4, 2/4, 9/8 і знову 

3/4), ритм і характер музики. Фортепіанне виклад їх відрізняється дивовижною 

досконалістю. Основний настрій – спокійно споглядальний, сповнений 

глибокого почуття та шляхетної простоти, настрій цей часом переривається 

епізодами, повними гострого (3-я варіація) і навіть злого (5-а варіація) гумору. 

Від варіацій Сонати ор. 111 ці варіації відрізняються більш «земним» 

характером лірики, жанровою визначеністю, зв'язком із побутовою музикою 

Відня, що зближує даний опус із творами Ф. Шуберта. 

Соната ор. 111, c-moll, (1822) займає особливе місце у творчості 

Л. Бетховена та його сучасників. Вони з'єднує знаки камерної двочастинної 

клавірної італійської сонати та симфонічної фортепіанної сонати, що склалася 

у творчості Л. Бетховена від № 8 «Патетичної» до № 21 «Аврори», написаних 

у тональностях с/С. Соната ор. 111 ґрунтується на яскравому драматичному 

конфлікті. У Сонаті № 32 драматургічній двочастинності відповідає її загальна 

конструктивна будова і цей тип драматургії отримує в ній найбільш 

закінчений вираз. 
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Багато структурно-композиційних та музично-драматургічних 

складових цієї сонати викликають можливості її порівняння з «Патетичною»: 

тональний колорит (c-moll), трагічний пафос вступу, гострота конфлікту, 

стрункість тонусу 1-ї частини. Але якщо у ор. 13 відчувається зв'язок з 

Х. Глюком, з класичною трагедією, то тут класична проблема зіткнення 

«людини та фатуму» поступається місцем проблемі фаустіанської – конфлікт 

переведений у сферу мислення, свідомості. 

У 1-й частині Сонати № 32 конфлікт представлений у трьох формах: 

внутрішній у вступі й головній партії, та зовнішній – між головною й побічною 

партіями. На відміну від «Патетичної» сонати, у цій темі вступу не 

спостерігається вторгнення у розвиток Allegro, тобто не виникає умов для 

створення з ним драматичного діалогу. Але даний нею імпульс відчувається 

навіть сильніше, бо у вступному Maestoso сконцентрована інтонаційна і 

гармонійна напруженість всієї частини. Співвідношення вступу та Allegro тут 

можна уподібнити співвідношенню ядра та розгортання у поліфонічних 

формах. Цей принцип знаходить вираз і в головній партії (в характері її 

контрастів), і у співвідношенні головної та сполучної. У сукупності Maestoso 

складає послідовність контурів та мотивів, що відзначають високу серйозність 

та зверненість думки до Духа. Подібна символіка виключає театральну 

сентиментальність та буденність вираження, адже символіка церковної 

музики вказує на піднесену радість звучання, яка відзначена ремаркою 

Maestoso. 

Експозиція, як і в сонатних алегро середнього періоду, насичена 

розвитком характерним для розробок, але характер його інший: не через 

боротьбу та зіткнення конфліктних тематичних елементів, контрастних за 

динамікою, мелодикою та фактурою, а через мініатюрне розгортання з 

єдиного початкового тематичного зерна. У мелодійно-лінеарній структурі 

головної партії сонати яскраво виражаються закономірності тематизму 

фугованих форм. 
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В емоційному тонусі Allegro con brio багато спільного з «Апасіонатою», 

особливо з її фіналом (переважання лінеарної двоголосної фактури, 

безперервність руху). Allegro con brio ор. 111 поєднує в собі риси могутніх 

бетховенських фіналів з їхньою бурхливою імпровізаційністю, 

безперервністю динамічної, «плинної» форми та риси фуги, що вносить у 

музику елементи раціоналістичної стриманості, дисципліни думки. 

Характеризуючи Allegro con brio Сонати ор. 111 як монотематичну побудову, 

потрібно врахувати особливу «інтермедійність» побічної партії As-dur, що 

становить яскравий, але епізодичний контраст з головною партією.  

Побічна партія – це образ ідеального світу, швидкоплинної мрії, що 

проноситься серед бурі та суворих роздумів; акорди Adagio кінця другої теми 

– як би задумливе питання – змінюються вибухом пасажів, що вторгаються, по 

звуках розкладеного зменшеного септакорду, найважливішої «трагедійної» 

гармонії класиків. Однак незвичайний для класичної сонатної форми контраст 

партій – від зосередженої фугоподібної головної партії до поступового руху, 

«оспівується» за допомогою «інструментальних фіоритур» (тт. 52-53). 

Розвиваючим, типу розробки фуги, виявляється побудова (тт. 56-69), що 

виконує функцію заключної партії сонатної експозиції. 

Поліфонічний принцип витримано і в розробці – однотемної, лаконічної, 

зібраної (всього 20 тактів). Тема головної партії розробляється у вигляді 

тричастинного фугато, заснованого на двох варіантах мотиву-ядра: один з них 

ритмічно розширений, інший (протиставлення) – у початковому ритмі (тт. 77 

і далі). Таке контрапунктичне сплетення тематичних варіантів утворює 

«стретну» мотивну розробку, визначає швидкість темпу дії. 

Головна партія репризи Сонати ор. 111 (а також ор. 109), що вступає на 

вершині динамічного підйому розробки, є справжньою і дуже яскравою 

кульмінацією всього сонатного алегро в цілому. Такий прояв принципу 

наскрізного розвитку, що призводить до тісного злиття кінця розробки з 
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початком репризи завдяки єдиній динамічній кульмінації, стане характерним 

для багатьох пізніших сонатно-симфонічних циклів XIX століття.  

Виклад побічної партії у репризі значно розширено, порівняно з 

експозицією і носить характер каденції імпровізаційного типу. Вона 

розширена (16 тактів замість 6) і модулює з C-dur в c-moll, підкоряючись 

похмурому головному тонусу. Речитатив-інтермедія, що виконує функцію 

побічної партії в сонатних Allegro, у репризі розміщується у вищому регістрі, 

викликаючи до життя новий фрагмент подання цієї теми. Повернення основної 

теми Allegro після розсування меж інтермедії побічної становить основу коди 

як нового – підсумкового висловлювання (тт. 151 і до кінця). «Затишшя» в коді 

народжує аналогії з фінальними побудуваннями Дванадцятого етюду ор. 10 (c-

moll) Ф. Шопена – плагальні обороти з мажорною тонікою. Справа тут не у 

випадковому збігу, а у спорідненості образів, у новому наближенні 

Л. Бетховена до романтичного мислення.  

2-я частина Сонати ор.111 написана у формі теми із варіаціями. Ці 

варіації – чудовий зразок того проникливо-споглядального, філософсько-

поглибленого настрою, який є властивим деяким пізнім творам Л. Бетховена. 

Згодом рух і динаміка поступово наростають, дають яскраву звучність і 

надають музиці схвильовано-піднесений характер. Далі (4-та варіація) настає 

геніальне протиставлення глухих, похмурих звукосполучень і низьких 

регістрів світлим, наче безтілесним верхніх. Після перехідного 

імпровізаційного епізоду – ніби каденції – і чудового, глибоко виразного 

діалогу речитативного характеру настає фінальна варіація урочистого, 

світлого характеру. 

Незвичайний двочастинний цикл Сонати ор. 111 заснований на 

граничній концентрації контрастів – протиставленні дієвого початку та 

споглядального. Фінал написаний у варіаційній формі, що виправдано 

послідовністю різноманітністю розкриття єдиної ідеї, і дозволяє навіть за 

максимальної віддаленості від неї залишатися у її сфері. Л. Бетховен 
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модифікує варіаційну форму, повністю подолавши відому їй мозаїчність 

шляхом цілеспрямованого наскрізного розвитку головної ідеї. Поступове 

посилення тенденції до наскрізного розвитку призводить до згладжування 

структурної розчленованості спочатку в середині варіацій, потім і між ними, 

заміні принципу буквального повторення подвійним варіюванням частин теми 

і, нарешті, розширення структурних меж теми. 

Arietta – Adagio molto semplice e cantabile (дуже просто і співуче) – 

починається квартовим-квінтовим «пом'якшеним пунктиром», який відтворює 

хоральний мотив (тт. 154-155) і ладову ясність C-dur'а, що пролунали 

наприкінці 1-ї частини. Простий та співучий виклад теми 2-ї частини є 

невідривною якістю її жанрового визначення – Arietta («мала арія»). На 

особливу увагу заслуговує в цих варіаціях збереження фігури «пом'якшеного 

пунктиру», що становить продовження пунктирних ритмів 1-ї частини. 

«Пом'якшеність» досягається не тільки «вписаністю в тріоль» (що натякає й 

передує джазовому програванню пунктирних ритмів у ХХ столітті), але і 

відмовою від затактової фігури. 

У варіаціях 2-ї частини, як і в Allegro 1-ї частини, явно є три етапи 

становлення: тема та експозиційні перші три варіації, потім четверта – шоста 

варіації, що концентрують полярності нижнього та високого регістрів і з яких 

(шоста) містить ефект «хибної репризи», а потім фінальні сьома-восьма 

варіації з ефектом репризи-коди в останній. Наведений опис дозволяє 

констатувати наявність ефекту розробки у четвертій-шостій варіаціях, де в 

послідовності низький – високий регістровий рівень подачі звучання 

представлені фактурні показники, дані у вигляді вертикалі шарів теми Arietta.  

Соната ор. 111 Л. Бетховена є одним із найрепертуарніших творів 

професіоналів піаністичного мистецтва. На основі різних праць, наприклад, 

«32 сонати Л. Бетховена» О. Гольденвейзер [19], Бетховен: Збірник статей, 

вип. 2 [10], а також особисті спостереження та дослідження підказують шлях 
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до найбільш близького до авторського задуму прочитання та руху до еталонної 

інтерпретації. 

Величезна ємність образів 1-ї частини Сонати № 32 Л. Бетховена ставить 

дуже відповідальні завдання перед її інтерпретатором, зокрема й у 

знаходженні необхідної «темпової осі». Це не відноситься, власне, до вступу. 

Патетика перших його тактів, подальші скорботні роздуми – усе це говорить 

саме себе, і, попри можливість індивідуальних відмінностей у трактуванні 

образу, його основний колорит у різних інтерпретаторів змінюється незначно. 

Свобода виконання побічної партії приписана композитором вказівками: meno 

allegro, ritarol і Adagio. Натомість від вибору темпу Allegro і залежить, по суті, 

спрямованість усієї драматургії цього геніального твору. 

Композитором зазначено ремарку «Maestoso» у вступі 1-ї частини 

Сонати ор. 111, що передбачає стриманість темпу. Тридцять другі у вступі слід 

виконувати бездоганно точно. Однією з складних настановних моментів 

виконання цієї сонати є гра «пальцевим легато», зокрема і початку сонати, де 

гра октавами у різних регістрах лише «підтримана» педаллю на мелодійних 

опорностях. Тим більше цього роду гра легато важлива в редакціях, в яких 

педалізація не рекомендується (тт. 1, 3, 5 та ін). Так, наприклад, 

О. Гольденвейзер радить верхню ноту затактної октави брати правою рукою. 

Своєю чергою К.А. Мартінсен передбачає поділ цього стрибка між двома 

руками, тобто, «незручну» октаву грає права рука, а наступну ліва. На 

відповідну увагу також заслуговує ритмічна точність виконання пунктирів, які 

правильніше вираховувати за найменшою тривалістю (шістнадцяті). Бажано в 

початкових двотактах у першому такті грати все разом, без пауз. Руки зовсім 

не слід відокремлювати від клавіатури, створюючи ефект максимального 

зближення, буквального «зрощення» з клавіатурою. У другому такті, навпаки, 

всі акорди розділені паузами, що потрібно точно виконувати. Паузи в жодному 

разі не слід заповнювати педаллю, хоча поставлені Л. Бетховеном педалі і 

поширюються часом на паузи. На думку О. Гольденвейзера, на початку тактів 
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1 і 5, за аналогією з тактом 3, природно було б додати sf. Хоча у німецькому 

виданні (К. А. Мартінсен) цей знак відсутній. Наступне в такті 7 pianissimo 

триває три такти. Crescendo небажано розпочинати раніше, ніж воно 

поставлене Л. Бетховеном (т. 10). З другого восьмого наступного такту 

основним динамічним відтінком стає piano. 

Виконання цього вступу, та й взагалі всієї Сонати ор. 111, спирається на 

властиву бетховенській традиції щільну звукопадачу, з сильним і м'яким, 

одночасно, звучанням акордів. Обов'язково слід звернути увагу на перехід від 

вступу Maestoso до Allegro, у якому темп має збільшитися вдвічі, тобто 

тривалість восьмої майже дорівнює чверті. Дуже важливими, на нашу думку, 

є спостереження та рекомендації О. Гольденвейзера: «…в останньому такті 

вступу трель написана тридцять другою, таким чином, темп Allegro 

виявляється вдвічі швидше за темп вступу» [19, с. 255]. 

Композитором дана вказівка – «Allegro con brio ed appassionato», але 

виникає деяке протиріччя – великий акцент на «con brio» трохи не в'яжеться з 

величним сумом інтонаційної побудови першої теми. Разом з тим, якщо ж 

виділяти її філософську значущість шляхом обрання зосередженого руху, 

втрачається яскравість бігу шістнадцятих. Поєднати вказану художню 

образність, «апассіонатність», з монументальністю образу і складає головну 

проблему виконавського рішення Allegro сонати. Також треба відзначити, що 

в залежності від індивідуальності інтерпретатора, від його прочитання й 

тлумачення образного змісту даного твору, стає неминучим виділення однієї 

зі сторін на певний збиток іншої. Головне завдання, що стоїть перед 

виконавцем, на нашу думку, полягає у тому, щоб переважання однієї з граней 

образу над іншими все ж не було б надмірним. Зокрема, при дуже підвищеній 

темповій динаміці весь епічний сенс 1-ї частини сонати випаровується і музика 

набуває майже карикатурного відтінку, що можна спостерігати, наприклад, у 

записі виконання сонати Гленом Гульдом. 
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Риси імпровізаційності, пов'язані зі зміною темпу при показі теми фуги 

– головної партії Allegro, з проведенням теми інтермедії (побічної партії), все 

ж таки розраховані на чітке відчуття «пульсації». Ритмічна єдність Allegro 

складає надбання класичної школи, романтичні вільності «стирання» цієї 

пульсації збіднюють виконання. Ритмічна впорядкованість звучання особливо 

важлива у переході до розробки – з подальшим утриманням високого темпу у 

підході до репризи та у самій репризі. У т. 29 басові октави не потрібно 

перетримувати. Важливо простежити, щоб трель у такті 35 закінчилася ходом 

з «до» на «мі-бемоль» без проміжного «ре». 

Рух шістнадцятих у сполучному епізоді випливає також із зменшеної 

септими. При перестановках септіму перетворюється на малу. Наявні в 

нижньому голосі октави слід грати, як зазначено у Л. Бетховена – legato. 

Коротко виконуються тільки октави, позначені staccato, а також остання з 

злігованих. Зазвичай, всі ці октави грають staccato, sf у такті 39 стосується 

лише однієї ноти «ре». Чотири половинні ноти перед побічною партією (тт. 

48-49) треба якомога витримувати. Побічну партію не слід грати жорстко, 

«відчеканюючи» кожну ноту, а також слід остерігатися підкреслення четвертої 

та другої чвертей. Хоча написано відтінок ff і додано sf, слід згадати, що 

характер цієї партії докорінно відрізняється від попередніх партій, де панує 

дієвість, стрімкі потоки шістнадцятих і нестримна «апассіонатність». Побічна 

партія (всього 5 тактів) змушує зупинитися на мить і вдатися до споглядання 

та тимчасового заспокоєння бурі. У зв'язку з цим хотілося б, щоб починаючи 

з другої чверті т. 50 (мі-бемоль) звук був більш м'яким і «теплим», а в тт. 52-

53 каденціоподібні фігури треба виконувати якомога плавніше, без будь-якої 

квапливості. При поверненні Tempo I повинні точно виконуватись зазначені 

Л. Бетховеном важкі штрихи по дві ноти. Перехід до розробки має бути 

виконаний строго у темпі: уповільнення точно виписано. На початку розробки 

не можна забувати про вказівку sempe piano: piano залишається до настання 

crescendo. Перша октава «ре» в такті 76 не повинна бути зіграна staccato, 
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восьмі ж у такті 78 слід грати non legato. Перед репризою в секвенціподібному 

побудові, на домінантному органному пункті (тт. 87-91) акорди правої руки 

разом із шістнадцятими лівою повинні утворити безперервний рух – без 

поштовхів та перерв. 

Особливу виконавську складність представляє інтонування «теми 

Хреста» у репризі, що охоплює більш широкий діапазон, ніж її проведення у 

експозиції. Зосередженість і точність виконавського руху, суворо витримана 

насиченість удару визначається тим умінням грати «всім тілом», про яке писав 

професор І. Сухомлінов у статті, присвяченій своєму педагогові професору 

М. Рибицькій [119, с. 168]. 

Виклад другої теми у фа мінорі (починаючи з т. 125) потрібно грати 

глибоко виразно і, можливо, дещо спокійніше основного темпу. Crescendo та 

accelerando чотирма тактами далі треба почати piano та дуже стримано. Тут 

другий акорд лівої руки щоразу коротко знімається. 

Темп у коді (з т. 151) залишається тим самим і не змінюється до кінця. 

Принципову турботу виконавця викликає «прочитання» коди. Її підсумковий 

характер по відношенню до складної та багатоскладової музики 1-ї частини 

сонати вимагає особливого роду співучого legato у правій руці з підкладаємо 

пальців, що створюють ілюзію «цілісного дихання» ансамблево-хорового 

співу та враження найбільшого спокою.  

Новаторство композитора вилилося у створенні двочасткового циклу із 

зіставленням трагічної швидкої 1-ї частини та просвітленої другої – повільної. 

Безперервність розвитку досягається тихою кодою Allegro з її сумно-світлим 

заспокоєнням після торжества грізних сил; незважаючи на відсутність 

відповідної ремарки, 3 частина повинна слідувати без перерви, інакше вступ 

музики 2 частини значно втрачає смислової вагомості та 

дарамтургічноїважливості. 

Друга частина сонати наповнена аналогіями з духовною музикою, яка 

потребує особливої щирості, простоти в цьому сенсі, яка спирається на техніку 
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«фортепіанної вокальності», що робиться «пальцевою педалізацією». Тут, як і 

у першій частині, ритмічна єдність виконання складає і її головну 

привабливість, і очевидну трудність, адже незважаючи на надзвичайно 

складну музичну тканину, єдиний пульс проходить через усі варіації. Зі 

зміною метра і кількості нот темп протягом всієї частини залишається від 

початку й до кінця незмінним. Одиницею руху є восьма з точкою. Вміння 

точно відчувати метричну пульсацію, буквально «мислити синкопами» – є 

визначальним принципом звучання у третій варіації, в якій фактурна розкіш 

тим помітніша, чим більш скупо виконавець користується педаллю (якщо 

взагалі допускає її використання). 

Тема з варіаціями написана у тріольному ритмі (9/16, 6/16, 12/32 і знову 

9/16). Весь час необхідно точно виконувати тріольний ритм. Тема виконується 

дуже складно як і у верхньому голосі, так й у супроводжуючих голосах. 

Незважаючи на позначення piano, тему слід грати дуже співуче, з глибоким 

почуттям, але просто і без надмірної вигадливості. «Фа» на останній 

шістнадцятій у першій вольті має складно перейти в затакт. Перед початком 

другого коліна потрібна невелика цезура. 

У такті 10 треба остерігатися поштовху на другому «до» у верхньому 

голосі: воно має м'яко витікати з першого «до». Те саме ставитися до «сі» на 

сьомій шістнадцятій наступного такту. Crescendo двома тактами далі 

починається piú piano. Мабуть, точніше вважати його початком третьої частки 

попереднього такту. Перед повторенням другої частини теми, тобто. перед 

останньою восьмою «ми» у першій вольті знову потрібна невелика цезура. 

Темп першої варіації та теми – той самий; рух восьмих з точкою 

перетворюється на шістнадцяті. Безперервного руху шістнадцятих немає ні в 

правій, ні в лівій руці. Але рух у правій і лівій руці утворює разом 

безперервний рух шістнадцятих. Кожен голос звучить самостійно (ведучим є 

верхній), але разом рухаючись, вони повинні справляти враження 

безперервної плинності. У лінії верхнього та нижнього голосів приховано 
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багатоголосся (явище, що часто зустрічається у І. С. Баха). У лінії верхнього 

голосу слід постійно відчувати образ теми. Шістнадцята щоразу повинна 

звучати м'яко і не справляти враження перекладного, «затактного» звуку. 

Дуже важливо, щоб вся мелодійна лінія справляла враження великих фраз. 

Синкопійовані звуки в лівій руці потрібно брати завжди м'яко, ні в якому разі 

не акцентуючи їх. 

У переході до фінальної варіації, що носить характер каденції, «сі», а в 

наступному такті «соль-дієз» не повинні звучати як допоміжні ноти до «до» і 

«ля». Арпеджовані ходи вгору і заключна фігура тридцятьдругих (тт. 112, 113) 

повинні звучати як одна безперервна мелодійна лінія, без квапливості. 

Чудовий діалог (espressivo), що виникає далі, необхідно виконувати з 

глибокою виразністю, але в той же час зовсім просто, без перебільшеної 

експресії. Верхній голос часто виконується лівою рукою. 

З кінця т. 139 розпочинається заключна варіація. Вона звучить світло, 

урочисто. Темп теми залишається незмінним. Лінія шістнадцятих середнього 

голосу повинна виконуватися portamento, не заглушаючи мелодійного 

верхнього голосу, який грає весь час доладно. Динамічні відтінки слід 

виконувати з бездоганною точністю. Трель у заключному епізоді краще грати, 

не перериваючи її під час появи мелодійних нот. Протягнутий на трелі звук 

утворює педаль-бурдон у поліфонічній фактурі, утворює «випробування на 

майстерність», коли невимушеність мелодійних проведень покликана 

поєднуватися з «математичною» вивіреністю тривалостей, що накладаються. 

Фігурація в лівій руці повинна в цей час виконуватися з бездоганною 

точністю. Весь цей епізод звучить хоч і pianissimo, але й дуже світло і співуче. 

Останні шість тактів починаються pianissimo molto. До настання crescendo не 

потрібно жодних інших відтінків. Останні імітації виконуються повнозвучно і 

без будь-якого rubato, а самий кінець – ніби зникаючи. Темп остаточно 

залишається незмінним. 
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Однією з найцікавіших та своєрідних редакцій бетховенських сонат є 

редакція Артура Шнабеля. Для цієї редакції характерні метрономічні 

позначення, що часто змінюються, відхилення від тексту і редактор пропонує 

застосування доволі «вільної» педалі. Редакція А. Шнабеля поєднує у собі 

прикмети текстологічної та педагогічної типів редакцій. Запропоновані ним 

творчі рішення можуть наштовхнути допитливих піаністів на власні пошуки. 

Крім того, ця редакція демонструє надзвичайно цікавий підхід до суто 

піаністичних проблем, показаний у багатьох аплікатурних рішеннях 

А. Шнабеля. 

Текстологічна принциповість А. Шнабеля знаходить своє втілення у 

абсолютному визнанні всіх виконавських рекомендацій Л. Бетховена. 

Редактор зберігає позначення педалі, що належать автору, доводячи, що при 

грі на сучасному фортепіано змінюватися має не педалізація, а якість взяття 

звуку, особливі підходи до звуковидобування. Для виявлення драматургії всієї 

сонати А. Шнабель широко користується системою метрономічних позначень 

точно фіксуючи найменші зміни темпу індивідуального почуття. 

Виконання Сонати ор. 111 Л. Бетховена має надзвичайно широкий 

спектр концепцій, у тому числі ближчі до еталонної інтерпретації такі 

виконання як Клаудіо Аррау, Вл. Ашкеназі, С. Ріхтера, М. Грінберг. 

М. Грінберг, яка розпочинала свій творчий шлях в Одесі, представляє 

школу М. Ігумнова, який представляв московську піаністичну школу. У 

піанізму М. Грінберг, як і в її педагога М. Ігумнова, помітна схильність до 

романтичного піанізму Ф. Ліста та А. Рубінштейна. Хоча зосередженість на 

виконанні 32 сонат Л. Бетховена стала головною справою її творчої біографії. 

Це властиве даній піаністичній школі зближення бетховенського спадщини з 

романтичним піанізмом утворює особливість гри М. Грінберг Тридцять 

другий сонати. Піаністка схильна підкреслити бетховенський діалогічний 

принцип викладу, ту сонатну діалектику, яка становить наскрізну межу всіх 

творів композитора у цьому жанрі. Вона дещо більш підкреслено, ніж інші 
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піаністи, розмежовує темпові зіставлення, дані у нотному композиторському 

тексті. У звучанні 2-ї частини Сонати в її виконанні особливо підкреслюються 

динамічно-оркестральні протиставлення. 

Найглибшим та близьким до авторського задуму, на думку автора цієї 

роботи, є виконання Святослава Ріхтера – геніального інтерпретатора та 

віртуоза. «Ріхтеру у всьому притаманна дивовижна пропорційність, гармонія. 

Рідкісне вміння охопити ціле і одночасно відтворити найменшу деталь. Вся 

музика для нього – це образи», – говорить великий педагог про великого учня 

[100, с. 474]. Виконання С. Ріхтером Тридцять другої сонати вражає особливу 

темпову єдність, коли задані композиторським текстом відступи від основного 

руху піаніст точно вивіряє по пульсації постійної тривалості. Особливо вражає 

рівність озвучування ним пасажів наприкінці експозиції та репризи 1-ї 

частини, як би «підготовляючи» ту рівність руху, яка задана наприкінці 2-ї 

частини Сонати. Висока простота гімнічної музики, яка так чудово розгорнута 

у другій частині Сонати ор. 111 та передумови якої закладені в духовних 

символах 1-ї частини, виявляється у виконанні С. Ріхтера переконливо та 

свіжо. 

 

[2.2. Жанрово-стильові особливості сонатних циклів у творчості 

Ф. Шуберта як основи створення виконавсько-інтерпретативного 

рішення 

Творчість Ф. Шуберта є надзвичайно важливим етапом у розвитку 

європейської музики першої половини ХІХ ст. та визначило межу класичної 

та романтичної доби. Хоча Ф. Шуберт як художник універсального складу 

охопив у своїй творчості майже всі сучасні йому жанрові форми у різних 

інструментальних складах, фортепіанна спадщина композитора є однією з 

найяскравіших сторінок його творчого доробку. Серед фортепіанних творів 

слід виділити жанрові форми, які знайшли найбільш значне вираження у його 

творчості, а саме сонати, фантазії, варіації, експромти та музичні моменти, 
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окремі п'єси, численні танці. Значну увагу композитор приділяв чотириручним 

фортепіанним творам, адже майже всі означені жанрові форми (за винятком 

експромтів та музичних моментів) були також представлені й у чотириручній 

фортепіанній музиці Ф. Шуберта. Особливості фортепіанних творів Шуберта, 

в тому числі і його сольних фортепіанних сонат визначаються і художніми 

установками композитора, і тією роллю, яку фортепіано грало в його творчому 

житті.  

Хоча головним предметом нашого вивчення є сонатна форма та 

сонатність як композиційний принцип, все ж таки вважаємо за необхідне 

зазначити, що саме у творчості Ф. Шуберта на нечувану до того часу висоту 

композитор підняв жанри пісень і фортепіанної мініатюри, що посіли одне з 

центральних місць у фортепіанній романтичній музиці. При вивченні 

фортепіанної сонати у творчості Ф. Шуберта надзвичайно важливим стає 

питання про взаємовідносини класичного та романтичного як точок опору у 

створенні концепції нової сонати. Композитор-романтик в даному випадку діє 

міцному ґрунті жанрової форми сонати, не тільки сформованої в епоху 

віденської класики, а ще й тією що набула на той час свого найвищого 

розцвіту. Випробовуючи цілком природний вплив віденської класики, 

Шуберт, тим не менш, яскраво виявляє власну індивідуальність. Надзвичайна 

щирість, природність, прониклива чуттєвість і органічність відрізняють 

фортепіанне виконання композитора від усього, створеного для фортепіано до 

нього – в тому числі і в жанрі сонати.  

Дуже важливо відмітити, що за останні декілька десятиліть, спонукані 

парадоксами життя та мистецтва Ф. Шуберта, музикознавці зробили значний 

крок у напрямку нової оцінки творчості композитора та виведення його 

творчого доробку на достойне місце. Ця зміна парадигми є результатом 

колективних зусиль, з одного боку, прагнення розвіяти ауру «тіні 

Л. Бетховена», яка затьмарювала загальне сприйняття музики Ф. Шуберта 

протягом більшої частини двадцятого століття, а з іншого – встановити 
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критичну систему відліку для розуміння його унікального композиторського 

стилю.  

Ставлення до шубертівських сонат протягом двох століть було дуже 

суперечливим. Добре відомі надзвичайно схвальні відгуки Р. Шумана, який, 

звертаючись до «наших улюбленців – сонат Франца Шуберта», писав: «Він 

знаходить звуки для найтонших почуттів та думок, навіть для подій та 

життєвих обставин. Наскільки різноманітні людські мрії та страждання, так 

само невичерпна і музика Шуберта». Шуман передбачав майбутню оцінку 

шубертівських сонат, кажучи: «Щоб докладно роз'яснити на яку висоту ми 

ставимо його твори, знадобилися б книжки, котрим, можливо, прийде час». 

Іншим було ставлення А. Рубінштейна. Він також відгукувався про сонати 

Шуберта із захопленням, проте висловлював і критичні зауваження: «Шуберт 

довів ліризм до вищого ступеня могутності.  

Але форми його не завжди задовільні: між двома божественними темами 

найчастіше полягає незначний і нескінченний хід, що складається з 

проведення через різні тональності тієї ж фрази. Цей недолік особливо є 

помітним в його сонатах, які тому і не виконують у концертах, бо вони 

здаються публіці нудними» [111, с. 56]. Суперечливість ставлення до 

шубертівських фортепіанних сонат у світі сягала парадоксальності. Відомо, 

що А. Шнабель у концертному сезоні 1928 р., у рік 100-річчя від дня смерті 

Ф. Шуберта, виконав майже всі його фортепіанні твори, включаючи 

п'ятнадцять сонат, тоді як С. Рахманінов цього ж року зізнався, що взагалі не 

знав про існування шубертівських сонат [142, c. 57]. 

Незважаючи на дуже короткий життєвий шлях, Ф. Шуберт звертався до 

створення фортепіанних сонат більше двох десятків разів. Це число не може 

не вражати, якщо ми згадаємо, що у В. Моцарта, який прожив на кілька років 

більше Ф. Шуберта і до того ж прекрасного піаніста, їх налічується лише 

вісімнадцять, а у Л. Бетховена, період творчої роботи якого більш ніж удвічі 

перевищує відповідний період Ф. Шуберта , їх тридцять дві. 
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Як вказують дослідники творчості Ф. Шуберта, увага до фортепіанної 

сонати була незмінною у творчому шляху композитора, майже й ті часи, коли 

популярність цього жанру дуже впала и загальна зацікавленість цією 

жанровою сферою також була доволі низькою. У даний історичний період в 

європейській музиці в центрі уваги була опера, а у галузі інструментальної 

музики панували танець у різних формах і різноманітні жанри, що стали 

модними у зв'язку з значним посиленням віртуозного напрямку [135]. 

Більшість композиторів того часу віддавали перевагу новому 

романтичному напрямку у музичному мистецтві, а жанрова форма сонати 

здавався їм такою, що мало відповідала новим художньо-естетичним ідеалам. 

Разом з тим, Л. Бетховен продовжував активно працювати у даній жанровій 

формі та у період з 1814 року і до кінця життя ним були написані шість 

сонатних опусів (з сонати e-moll ор. 90, 1814, і по сонату c-moll op. 111, 1822). 

Що ж до художників-романтиків, які творили одночасно з Шубертом і в 

подальший час, вони зверталися до жанру фортепіанної сонати не так часто. 

Скажімо, у Вебера, який помер на два роки раніше Шуберта і пройшов навіть 

більш довгий творчий шлях, до того ж видатного піаніста, їх налічується лише 

чотири. Мендельсон-Бартольді опублікував лише чотири фортепіанні сонати, 

Шуман – три, Шопен – три (включаючи незрілу юнацьку), Ліст – дві. Таким 

чином, Шуберт у своєму тяжінні до жанрової форми сонати багато в чому 

протистояв іншим композиторам-романтикам [135]. 

Про відношення до фортепіанних сонат Шуберта з боку музикантів-

професіоналів та більш широкої навколомузичної громадськості того часу, 

можна судити з різноманітних письмових джерел. У більшості відгуків про 

сонатні цикли композитора, навіть найзахопленіших, поєднуються позитивна 

та негативна сторони, і це навряд чи може нас здивувати. Адже будь-який 

справді значний твір мистецтва завжди виявляється багато в чому новим, а 

значить, незвичним, що порушує якісь усталені уявлення і для свого розуміння 

вимагають певних зусиль. Документи періоду життя Шуберта і спогади про 
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нього доводять, що в дружньому гуртку композитора його фортепіанні сонати 

загалом знаходили дуже теплий прийом. Зазвичай вони визначаються як 

«прекрасні», «чудесні», «дуже оригінальні» (оцінки в спогадах Ф. Гартмана та 

Й. Шпауна). Проте збереглися й свідчення, за якими навіть у дружньому 

гуртку композитора не все в його фортепіанних сонатах і не всіма приймалося 

беззастережно. Наприклад, той же Ф. Гартман зазначає, що коли 6 січня 1827 

року Й. Гахі грав для друзів композитора, що зібралися у Шпауна, «прекрасні 

шубертовські сонати», вони так не сподобалися Шоберу, що Шпаун і сам 

Гартман були у великому розпачі [135, с. 13-14]. 

Досліджуючи стильові основи шубертівської фортепіанної творчості, 

деякі дослідники зокрема відзначають сліди впливу на його фортепіанну 

музику композиторів салонно-віртуозного напряму: І.М. Гуммеля, К.-М. 

Вебера, JI. Шпора, І. Мошелеса, В.Я. Томашека, Я.Г. Воржишека та інших. 

Проте найсуттєвішим був вплив Л. Бетховена, як неодноразово писалося в 

дослідницькій літератури. Разом з тим, існувала й інша думка. А. Рубінштейн, 

наприклад, почав лекцію про Ф. Шуберта з думки: Шуберт жив одночасно з 

Бетховеном і в тому ж місті, але спільного в їхній музиці не було нічого. Два 

десятиліття творчість цих майстрів розвивалася паралельно. Велич Бетховена 

часом пригнічувала Шуберта. За свідченням його друга Й.фон Шпауна, ще в 

дитинстві Шуберт якось зауважив: «Часом я сам потай вірю, що з мене щось 

могло б вийти, але хто ж може ще щось зробити після Бетховена! [146, с.144-

145]. Все це надає порівнянню шубертівського та бетховенського трактувань 

сонатної форми особливої гостроти. 

Незважаючи на думки вище процитованого А. Рубінштейна, вплив 

бетховенського стилю, у тому числі й особливо помітний у творах останнього 

періоду, є очевидним. Ф. Шуберт знаходився у діалозі з Л. Бетховеном, 

виявляючи, як завжди, яскраву індивідуальність, а не спрощено наслідував 

йому. Все те, що характеризує сонатну форму у Бетховена – контрасти 

виразних засобів, тональних протиставлень – то нове, що вносить Бетховен в 
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тематичну розробку, його динамізм, що розуміється композитором гранично 

широко, тією чи іншою мірою, були сприйняті Шубертом, але трактовані 

абсолютно по-своєму. Причому мова в даному випадку може йти не тільки про 

природну своєрідність яскравої творчої індивідуальності, якою, без сумніву, є 

Шуберт, але про діалог композитора-романтика з останнім віденським 

класиком – його сучасником. 

Надзвичайно важливим для розуміння еволюції сонатного циклу у 

творчості Ф. Шуберта є Соната a-moll op. posth. 143 (D 784). Даний твір був 

створений (за деякими свідоцтвами лише розпочатий) у лютому 1823 року. Це 

перша фортепіанна соната Шуберта, про яку ми знаємо з певністю, що він сам 

передав її видавцеві для публікації. Однак із цим видавцем, Антоном Діабеллі, 

він незабаром посварився і тому попросив його повернути усі свої рукописи. 

Пізніше виникли нові фортепіанні сонати, видання яких, мабуть, Шуберт 

вважав завданням більш першочерговим. І в результаті за життя композитора 

соната ця так і не була надрукована. Після смерті Ф. Шуберта вона була 

придбана тим самим віденським видавництвом «А. Діабеллі та Комп.» і 

побачила світ у квітні 1839 року. На титульному аркуші першого видання вона 

була позначена як «Велика соната» та забезпечена посвятою видавця Феліксу 

Мендельсону-Бартольді [135, с. 256]. 

Високі художні достоїнства сонати були визнані вже першими 

серйозними дослідниками життя і творчості Ф. Шуберта. Так, Август Райсман 

у своїй книзі про Шуберта, яка вийшла у світ у 1873 р., визначив її як 

«найзначнішу» з усіх написаних Шубертом до цього часу сонат [151, с. 80]. І 

все ж таки протягом довгого часу нею явно нехтували. Вона не увійшла в цілу 

низку зібрань шубертівських сонат і виконувалася досить рідко. Можливо, на 

це вплинула оцінка даного твору, яку дав йому Р. Шуман. Він вважав, що хоча 

вона знаходиться серед тих сонат, які «... дозволяють глибоко зазирнути у 

внутрішній світ композитора», вона все ж таки не належить до досягнень 

«першого ряду» [141, с. 154].  
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Разом з тим, дана соната представляє дуже великий інтерес як 

надзвичайно багатий різними новаторськими ідеями матеріал. Приваблює 

надзвичайна розвиненість тематичного матеріалу, адже усі теми даної сонати 

рельєфні та ясно окреслені. Всупереч яскравим образним переключенням 

розвиток музики виявляється дуже природним, можна сказати, 

цілеспрямованим, хоча і протікає іншими шляхами, ніж у Л. Бетховена. 

Композитор у даному творі відмовляється від принципу «змагання», загальна 

форма виявляється цілісною, стислою, компактною. Хоча соната і визначена в 

першому виданні як «велика», вона помітно поступається своєю протяжністю 

наступним, справді «великим» сонатам Шуберта. 

Загальний колорит музики сонати є суворим, стриманим, і водночас 

величним, але панівний відтінок й характерні емоційні висловлення 

виражають тривожні, неспокійні думки. Як вказує американський 

музикознавець Куїнсі Портер, три частини даної сонати виражають зміну 

подієвих та емоційних станів – «трагедію, зречення і рішучість» [149, c, 78]. 

Можна погодитися з дослідниками, які виступають проти звуженого 

розуміння сонати як вираження лише особистих тяжких переживань Шуберта, 

зокрема пов'язаних із його хворобою [71, c. 66]. І водночас особиста 

шубертовська позиція проступає у цьому творі дуже ясно. Невипадково ряд 

авторів визначає сонату як твір «наскрізь особистий», навіть «інтимний» [152, 

c. 391].  

Привертає увагу вже тональність сонати. Є підстави думати, що a-moll 

мав для Шуберта особливе, можна сказати, «фатальне» значення. І це 

тональність, до якої композитор звертався у своїх великих інструментальних 

творах неодноразово. Загальний перелік творів написаний в цієї тональності 

надзвичайно великий, тут треба пригадати про його фортепіанну сонат a-moll 

1817 року, про струнний квартет a-moll ор. 29 1824 року, про сонату для 

арпеджіону і фортепіано, про створену в 1825 році сонату a-moll ор. 42 – третю 

фортепіанну сонату в цій тональності. Ймовірно, та саме перемикання до a-
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moll сонати op. posth. 143 від A-dur, мабуть, попередньої сонати ор. 120 1819 

року, хоч і здійснене після тривалої паузи довжиною в три роки, мало для 

Ф. Шуберта велике значення. 

Відповідно до загального «інтимного» тону сонати трактування в ній 

інструмента та його темброво-характерологічних можливостей можна 

розглядати скоріше як «камерний» інструмент, ніж як інструмент з 

можливостями відтворення оркестрової звукової палітри. Повнозвучні 

акордові побудування посідають в ній доволі скромне місце, а деякі уривки 

звучать навіть «сухувато», майже графічно лінеарно. І композитор не робить 

тут жодних поступок бажанню піаніста «блиснути» перед слухачами. У своїй 

фортепіанній «інструментовці» він виходить виключно з самої музики, а не з 

уявлень про те, що є виграшним для виконавця та допоможе йому 

продемонструвати свої технічно-віртуозні можливості. Окремі місця взагалі 

важко виконати відповідно до задуму автора – обмеження, які визначаються 

особливостями самого «пальцевого апарату» піаніста, Шуберт часом ніби не 

бере до уваги. 

Перша частина сонати – Allegro giusto – одна з найбільш примітних її 

частин, яку відрізняє висока майстерність, велика сила, що має надзвичайну 

силу впливу. Багато чого в ній продовжує лінії, що були окреслені вже в 

попередніх фортепіанних сонатах Шуберта, проте значний обсяг втілених ідей 

виявляються новими й оригінальними. Особливо треба відмітити свободу 

зіставлення образів, майже імпровізаційних переходів від однієї музичної 

фарби до іншої. Яскраві образні контрасти доповнюються контрастами 

тональними, динамічними, фактурними, регістровими, і навіть метро-ритміка 

тут зовсім не єдина. За спостереженнями Томаса Кабіша [145, с. 25], 

позначений на початку частини розмір С фактично представлений лише часом, 

насамперед у розробці, тоді як в експозиції та репризі панують розміри 2/2 

(початок частини) та «цільнотактні структури» (тт. 51-52). А хореїчні мотиви 

постійно сперечаються з ямбічними. І в той же час частини властиві разюча 
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цілісність, єдність загальної конструкції. Як зазначалось у роботах К. Дейл 

[143, c. 142], «кожна деталь цього Allegro giusto виготовлена з основного 

матеріалу». 

Особливий для загальної музичної драматургії сонати характер частини 

багато в чому визначає її перша тема. На перший погляд проста, лаконічна, 

можна сказати, елементарна, насправді вона є дуже своєрідною. У 

початковому її восьмитакті, безсумнівно, знаходить своє відображення 

нерідке в темі класичного сонатного Allegro зіставлення унісону та акордового 

викладу, але його реалізація відбувається зовсім по-новому. Початковий 

унісон звучить не бадьоро і енергійно, як це зазвичай буває в класичних темах, 

а скоріш приглушено-таємниче.  

Відкриває першу тему спокійний зліт на чисту квінту вгору, до нестійкої 

V ступеню ладу. Проте «смисловим центром», головним музично-

драматургічним елементом теми виявляється підкреслений акцентом на 

сильній долі такту IV підвищений ступінь ладу, який певною мірою ставить 

під сумнів саму «міцність» основної тональності. Короткий каданс на слабкій 

частці такту цього відповідно до звичної класифікації лише «допоміжного 

звуку» не знімає його яскравого відбитка у свідомості слухача. І вся перша 

фраза сприймається як питання – тривожне й здивоване. 

Наступна фраза – це як би спроба відповіді, відповіді елегічно 

забарвленої, трохи сумної, по суті негативної. Інтонація першого її мотиву 

наприкінці фрази подається більш вагомо, проте її звук виявляється трохи 

більш коротким, ніж очікувалось, що робить фразу як би недомовленою. 

Виділяється ж елегійно забарвлена терція тоніки (у першому мотиві фрази 

вона була в затакті, тепер потрапляє на сильну частку такту). Особливе місце 

у фразі займає утворює окремий мотив затакту у верхньому голосі. Унісону у 

проведенні теми протистоїть багатоголосся домінантної гармонії, викладена 

за допомогою «хоральної» фактури. Цей підкреслений акцентом акорд 

концентрує у собі увагу слухача подібно звуку dis у першій фразі. Композитор 
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ясно протиставляє світле мажорне звучання домінанти та її нестійкість, 

тяжінню мінорної тоніці. 

Другий чотиритакт теми є варіантом першого, який від початку і до 

кінця витриманий у відносно низькому та похмурому регістрі, досягнутим до 

кінця першого чотиритакту. У початковій його фразі примітна поява 

домінанти до субдомінанти. Як і звук dis у першому чотиритакті, вона намічає 

відхилення від основної тональності, тільки в інший бік. Новий аспект 

пов'язаний і з тим, що тепер вся фраза дається у багатоголосному викладенні, 

в хоральній фактурі (подібний шлях варіювання представленого раніше 

унісоном елемента теми для композиторів-класиків абсолютно незвичайний). 

У варіанті другої фрази не один, але обидва варіанти мотиву підкреслюють 

тонічну терцію (рух у першому спрямований тепер вгору). 

Яскраво виражений хореїчний ритм з переходом від більш протяжного 

звуку до короткого (обрив мелодійної лінії паузою). Цей ритм лягає в основу 

партії лівої руки наступного уривка, в закінченнях фраз підпорядковуючи собі 

і верхній голос («зітхання» спадають квінт і секст). Музика звучить тут 

подібно до тихого траурного маршу. При цьому ясно проступає пісенність 

викладу – мелодія на тлі однотипного супроводу, що вступає, як це часто буває 

в пісні, до її початку. Своєрідність уривка пов'язана з яскраво вираженою 

плагальністю – гармонійну опору початкових фраз складає субдомінанта, а не 

тоніка. Закінчення цього окремого елементу – поворот в тональність мінорної 

домінанти e-moll і спуск на мотивах з і d в глибокі баси. Маленька 

чотиритактна побудова – зв'язка до повторення головної партії – заснована на 

вигуках мотиву d, що спускаються на фігурованому «трельному» органному 

пункті домінанти. Зазначимо, що сумарні контури мелодійної лінії 

виявляються близькими до мелодії середньовічної секвенції Dies іrаі. 

Особливо грізний відбиток музиці надає швидке наростання напруги 

наприкінці – попри сходження мелодії. 
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Вище нам неодноразово доводилося відзначати, що у своїх головних 

партіях Шуберт охоче вдається до варійованих повторень теми. Однак, як 

правило, перетворення теми були поступовими. Тут же друге проведення теми 

головної партії різко протистоїть першому: спочатку вона звучала переважно 

тихо, приховано, тепер проголошується «на весь голос», на fortissimo. 

Доповнююча тема головної партії дана у вищому та яскравому регістрі і 

вступає в g-moll, завдяки чому тим самим шляхом приходить до основної 

тональності. 

Незвичайна для побічної партії мінорних сонатних Allegro тональність 

гармонійної домінанти протиставляє її головній. Протиставлення це 

підкріплює характер її музики. Вона світла, спокійна, гармонійно стійка 

(органний пункт тоніки) розгортається дуже розмірено, короткими округлими 

фразами. За загальним обрисом мелодійного руху провідний її мотив 

споріднений з початком теми головної партії (підйом – спуск на секунду – 

повернення до того ж верхнього звуку – спад). Як і там, першу частину другого 

такту акцентовано. І це виявляється наскрізною прикметою теми, яка вносить 

елемент занепокоєння.  

Розробка для Шуберта досить протяжна. На початку її на квінтовому 

органному пункті тоніки F-dur (VI ступінь від a-moll) звучить «гібрид» 

провідних мотивів головної та побічної партій: другий та четвертий звуки тут 

– терція мажорної тоніки, як у побічній партії, а рух половинними звуками 

відповідає головною. Далі у розробці беруть участь ритмічний мотив d з 

різним інтонаційно-ритмічним наповненням (права рука) і гамоподібні 

низхідні фігури в пунктирному ритмі мотиву b і «ланцюгів секстаккордів» з 

повторення головної партії (ліва рука). Новий драматичний спалах змінюється 

заспокоєнням останнього розділу розробки, що вражає своєю тонкістю, 

примхливими змінами фарб, в першу чергу гармонійних і тональних – якщо 

раніше крім F-dur торкалися лише d-moll, g-moll, B-dur і f-moll (на 

драматичному переломі), тепер представлені ще більш далекі тональності Des-
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dur, As-dur, b-moll. Наприкінці розробки повертається основна тональність a-

moll і сам мотив а (домінантові варіанти в басовому голосі). 

Репризу помітно змінено, що для Шуберта є не дуже звичним рішенням. 

У повторенні теми головної партії додано один такт, у зв'язку з чим мелодія 

піднімається вище, ніж раніше, позначаючи зростання напруги і завершуючи 

d-moll. Як і перед розробкою, наприкінці розділу звучать введені трохи інакше 

початкова фраза головної партії та її варіант, доповнені дворазовим 

проведенням мотиву d на гармонії секундакорду зменшеного септакорду 

подвійної домінанти a-moll – момент тихого страху героя.  

Дивовижна за красою друга частина сонати – Andante F-dur усіма 

дослідниками цього твору одностайно оцінювалася як одна з найкращих 

повільних частин у європейських сонатних циклах. Так, А. Ейнштейн 

знаходить, що Andante цієї сонати є воістину незрівняним, і що з повільних 

частин шубертовських фортепіанних сонат вище стоїть лише Andantino із 

сонати A-dur 1828 [144, с. 249]. В Andante розглянутої сонати привертає увагу 

теплота і сила почуття, висока краса музики, вражаючі єдність і цілісність, 

своєрідність та новизна стилю, що з повною визначеністю вказує на майбутнє. 

Хотілося б відзначити також органічність Andante у складі сонати та наявність 

тісного зв'язку його з першою частиною циклу. 

В основі Andante лежить співуча, прониклива мелодія, що розгортається 

дуже розмірено і неспішно. Особливу теплоту її звучання надають октавне 

подвоєння верхнього голосу тенором, опора на протяжні та ясні гармонії. Вже 

на самому початку Andante виділяється мелодійний матеріал споріднений до 

закінчення (постлюдії) пісні Шуберта «До місяця в осінню ніч» на текст 

Шрайбера (1818). Очевидно, що головна мелодійна складова Andante передає 

подібний настрій – настрій душевного умиротворення, спокійного 

споглядання. Тут, однак, це лише перший елемент образу. Другий його 

елемент – тиха, таємнича, майже примарна унісонна фраза, що з'являється в 

четвертому такті. Якщо основна частина образу виявляється світлою і ясною, 
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цей додатковий елемент характеризується похмурою, тривожною 

забарвленістю і невизначеністю, недомовленістю; це ніби натяк, свого роду 

застереження. На противагу основній частині образу з його рухом по ступенях 

акорду і суміжних діатонічних ступенів, тут дано оспівування V ступеню ладу 

хроматичними допоміжними звуками – верхнім і особливо нижнім. Розміреній 

ході основної частини протистоять швидкі, майже судомні рухи (фігури 

тридцять других), повнозвучної гармонійної тканини – «чистий» унісон в 

октавному подвоєнні, ясної звучності piano – гранично тихе звучання ррр на 

спеціально запропонованій Шубертом лівій педалі. Протиставлення цих 

контрастних елементів явно йде від типової для провідних тем класичних 

сонатних Allegro конструкції, тільки повністю переосмисленої.  

Надзвичайно вільна і багато в чому нова за своєю виразністю реприза. 

Колорит музики в ній змінюється. Триольний рух зберігається і після 

останнього «громового» удару кульмінаційних тактів, проте уподібнюється 

тепер тихому і спокійному звучанню струмка (тт. 29-30). Реприза вступає в C-

dur, тобто в тональності домінанти, на pianissimo. Основна мелодія проходить 

цього разу в середньому голосі, верхній же заповнений тріольними 

фігураціями, що походять від фігурацій середнього розділу і частково 

«вторять» провідному голосу. Ті, хто звучить у дуже високому регістрі, 

надають музиці особливо легкий, «повітряний» колорит. Зображується в 

репризі і другий контрастний елемент образу. Тепер у цих фразах оспівується 

світла терція тоніки, причому лише у верхньому голосі, що спирається на ясні 

гармонії. З «середини» музика розгортається відповідно до першого 

проведення, і таким чином реприза завершується в основній тональності F-dur. 

Дуже вдався Шуберту і фінал сонати, що проноситься в стрімкому темпі 

Allegro vivace. Вже X. Кельцш зазначав, що масштабне художнє почуття та 

багата фантазія Ф. Шуберта, що так помітні у цій частині, його «дух гри», не 

перешкоджають зв'язності фіналу, «майже невимушеної» течії в ньому музики 

[146, с. 120]. Е. Портер назвав форму фіналу «туго натягнутою і переконливою 
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у кожній фразі» [149, с. 80]. Хоча у загальних оцінках дослідники фортепіанної 

творчості Ф. Шуберта у цілому, і даної сонати зокрема, повністю збігаються, 

все ж таки форму кожен з них визначав по-різному. Одні позначали її як рондо, 

хоча, можливо, і нового типу, інші писали про поєднання у фіналі рис рондо і 

сонати. На нашу думку, саме друга група дослідників є ближча до істини. В 

основі фіналу лежить наслідування трьох тем, яке відразу ж повторюється в 

нових тональностях.  

Після невеликої «середньої частини», що будується як розробка, ті самі 

теми проходять востаннє зі зміною їхнього порядку та з підпорядкуванням 

єдиній тональній основі, як це типово для репризи сонатної форми. У фіналі 

Шуберт вперше в сонаті застосовує тридольний розмір 3/4, проте внутрішнє 

його наповнення, як правило, позбавляє його звичайної м'якості та плавності. 

Це особливо помітно у побудові та розвитку двох початкових тем, які є дуже 

різними за характером, хоча виявляють й деякі загальні стилістичні риси. 

Перша тема, що розгортається в ритмі тарантелли, з інтонаційної 

сторони не особливо яскрава та індивідуалізована і виглядає навіть як 

«старомодна», чому сприяє і панує в ній «рідке» двоголосся; на думку В. 

Феттера [152, с. 288], вона змушує згадати про інтонаційних комплекс, 

характерний для творчості таких композиторів як Скарлатті, Рамо, Гендель. 

Разом з тим треба відзначити, що опорними тонами інтонаційного зерна теми 

виявляються самі пріма і квинта тоніки, як і теми головної партії першої 

частини; при цьому нестійкий квінтовий тон особливо підкреслено акцентом. 

Суттєвим фактором є й те, що на початку своєму тема оформлена у вигляді 

нескінченного канону в нижню кварту. Таким чином, в ній сперечаються один 

з одним елементи, що представляють основну тональність і тональність 

домінантового ставлення до неї E-dur, тобто тональності, які протиставлені і в 

першій частині, перш за все в її головній та побічній партіях.  

Тема на новому рівні повертає нас до атмосфери першої частини. Однак 

певні нитки простягаються від неї та до середньої частини циклу. Її тріольна 
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пульсація явно продовжує пульсацію середнього розділу та репризи Andante. 

A crescendo тактів 9-12 з миттєвим спадом звучності уподібнюється crescendo 

з таким же спадом звучності в тактах 24-30 другої частини (середній розділ і 

перехід до репризи). 

Другу тему ріднить з першою «боротьба» тридольності та дводольності, 

проте характер її зовсім інший. У ній панують сухі акордові удари, «маршеві» 

ритми. Тема ця є менш яскравою та виконує скоріше функцію «доповнення». 

Оскільки вона відкривається в основній тональності a-moll і передує більш 

індивідуалізованій третій темі в новій тональності, її можна розглядати як 

сполучну партію сонатної форми. Такому трактуванню суперечить, однак, те, 

що тема ця тонально замкнута, завершуючись у своєму чотирнадцятому такті 

тонікою того ж a-moll. Функцію ж сполучної партії виконує коротка 

одноголосна зв'язка, що примикає до неї, яка налічує всього лише 5-6 тактів. 

«Маршевості» другої теми протистоять пісенність і одночасно 

танцювальність третьої, що вступає в тональності VI ступені F-dur – основний 

тональності другої частини. М'яка лірична мелодія розгортається в ній на тлі 

спокійних сплесків акордових фігурацій у партії лівої руки. Зазначимо в цій 

темі, що розгортається подібно до розробкового розділу, якусь «недомовність» 

– вона ніби ніяк не може прийти до стійкого закінчення. Хоча композитор 

неодноразово приваблює гострі та затьмарені гармонії, у тому числі й малий 

нонакорд домінанти, вони подані без будь-якого підкреслення. Найважливіша 

інтонація теми, терцеве сходження з акцентом першому звуку, явно 

перегукується з інтонацією d початкової теми першої частини. Можна вказати 

на певний образний зв'язок цієї теми і зі світлим епізодом з розробки першої 

частини (див. у ній т. 127 і далі; збігаються і чотири початкові звуки). 

Таким чином, Соната a-moll є твором дуже цілісний, з чітко 

вибудованою музично-драматургічною концепцією. Усі його частини та фінал 

перебувають у дійсно гармонійному взаємовідношенні одна до одної. 

Композитор далекий тут від того, щоб зробити фінал центром тяжкості циклу, 
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навіть від того, щоб продовжити в ньому в тому ж ракурсі розвиток конфліктів 

першої частини. Фінал виявляє інтонаційні зв'язки з попередніми частинами, 

особливо з першою. Так, опівання квінти ладу нижнім хроматичним 

допоміжним звуком, настільки важливий в темі головної партії першої 

частини, зустрічаємо і в другій темі фіналу, у третій його темі яскраві мотиви, 

у тому числі зі сходженням на терцію, можуть розглядатися як ті що грають 

велику роль у темі головної партії першої частини. Важлива риса фіналу 

сонати - справжня «фортепіанність» його звучання.  

 

2.3. Структурно-композиційні особливості фортепіанної сонати Ф. Ліста 

h-moll: до проблеми музичної драматургії 

Багатовікова історія фортепіанного виконавства як унікальний музично-

естетичний феномен з його розгалуженою жанрово-стильовою внутрішньою 

системою неодмінно викликає стійкий музикознавчий інтерес, що 

підтверджується надзвичайною кількістю наукових робіт присвячених різним 

аспектам даної галузі музичного мистецтва. Серед найбільш важливих та 

актуальних тем є виявлення принципів та законів драматургічного розвитку 

музичного твору, що створює можливість досконало вибудувати його 

виконавську форму та створити інтерпретацію, максимально наближену до 

авторського задуму. Наукове осмислення драматургічних особливостей стає 

можливим завдяки усвідомленню жанрової та стилістичної специфіки музики, 

світогляду композитора та образного змісту конкретних музичних творів. 

Музикант-інтерпретатор відіграє надзвичайно важливу роль як посередник 

між композитором та слухачем, що актуалізує теоретичну проблему вивчення 

особливостей музичної драматургії творів різних жанрів та практичного її 

втілення у виконавській діяльності. Одним з музичних жанрів, який потребує 

особливо ретельного вивчення специфіки драматургічного розвитку, є 

фортепіанна соната у цілому, та соната Ф. Ліста h-mol, яка є практично 
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обов’язковою складовою будь-якого концертного репертуару сучасного 

піаніста.  

Розвиток та загальна еволюція жанрової форми сонати  обумовила 

виникнення її одночастинного жанрового різновиду, що пояснювалося не 

тільки інтенсификацією жанрового пошуку у творчості композиторів-

романтиків, а й виникненням нових форм фортепіанного виконавства у першій 

половині XIX століття з посиленням значення явища концертності. У багатьох 

музикознавчих дослідницьких роботах актуальним є питання впливу 

фортепіанного виконавства на композиторську творчість романтиків. Така дія 

виконавства на композиторську творчість була значною мірою викликана і 

новими можливостями самого інструменту, адже в першій половині XIX 

століття фортепіано стало не лише важливим елементом побутового 

музикування, а й самостійним концертним інструментом з широкими тембро-

фактурними та художніми можливостями. Серед найбільш важливих чинників 

розвитку означеної тенденції вказувалися суттєві рухи у бік вдосконалення 

конструкції фортепіано, які значно розширили його художній, тембровий, та 

динамічний діапазон, а також створили умови для універсалізації даного 

інструменту, що відкрило можливості його тлумачення як «оркестру у 

мініатюрі». 

Значне конструктивне удосконалення фортепіано, (зокрема поява педалі), 

стало основою стрімкого посилення тембрової, музично-драматургічної та 

образно-художньої його виконавських можливостей. Даний новий художньо-

виконавський потенціал фортепіано першими оцінили саме романтики, і не 

випадково, що саме для цього інструменту було написано багато творів, 

автори яких розраховували також і на власну інтерпретацію, а розуміння 

явища віртуозності романтичної доби виявилося нерозривно пов'язаним саме 

з фортепіанним виконавством. При музикознавчому вивчені даних тенденцій 

виникає ситуація, коли вплив романтичного виконавства на композиторську 

творчість в історичній перспективі виявився одним із найбільш вагомих та 
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визначальних факторів, що обумовили унікальні риси фортепіанного 

мистецтва вказаної епохи [122, с. 2]. 

Нові технічні можливості інструменту, його тембральні та динамічні 

особливості звучання зумовили і оновлення музичної мови фортепіанних 

творів. Композитори-романтики використовували інструмент у всій його 

повноті, сміливо розповсюджуючи звуковий матеріал на всі регістри. На 

відміну від колишніх майстрів, чиї пасажі охоплювали порівняно невелику 

кількість клавіш, вони організують свої пасажі так, щоб охопити ними всю 

клавіатуру. Багато в чому своєрідність звукового колориту досягається за 

допомогою «оркестрових» прийомів письма. Наприклад, переміщення мотивів 

і фраз з одного регістру до іншого нерідко асоціюється з поперемінним 

використанням різних груп інструментів. 

Підвищення ролі фортепіано та образу піаніста-віртуоза, композитора-

виконавця у романтичному мистецтві стимулювало пошуки композиторів у 

сфері жанрового синтезу, нових принципів формоутворення, нових музично-

виразних засобів, спрямованих на донесення до слухача нового кола художніх 

образів, а також нових форм втілення музично-драматургічного змісту. У 

цьому сенсі провідним стає емоційно-почуттєвий рівень, який спрямовує 

виконавські принципи піаністів-віртуозів у напрямку посилення емоційної 

насиченості та напруженості музичного матеріалу, втілення чого досягається 

завдяки застосуванню яскравих контрастів та суттєвого збагачення 

фортепіанної палітри. Дані процеси не оминають і жанрову сферу, що 

виражається у новому тлумаченні сонатної форми і розвитку жанрової форми 

одночастинної сонати. 

Означене прагнення до синтетичності та суттєвого перегляду існуючих у 

фортепіанній музиці жанрово-стилістичних параметрів та норм втілилося не 

тільки у композиторському мистецтві, а ще й у фортепіанному виконавстві. 

Часто в рамках традиційної образності, закладеної в музичному творі самим 

композитором, романтики-віртуози прагнули знайти прихований зміст, 
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розкриваючи який піаністи вдавалися до використання технічних прийомів, 

що беруть своє начало у практиці музикування на інших інструментах, 

залучаючи характерні музично-драматургічні та темброво-характеристичні 

особливості симфонічної та оперної музики. 

Однією з найбільш впливових та важливих у загальному музично-

історичному процесі творчих особистостей, чий внесок у розвиток 

фортепіанного мистецтва романтичної доби був надзвичайним, є Ф. Ліст. 

Композитор звертався до фортепіанної музики, яка знаходилась у 

безпосередньому зв’язку з його виконавською діяльністю, протягом усього 

свого творчого шляху. Яскраві виконавські та інтерпретаторські можливості 

Ф. Ліста-виконавця стали міцним ґрунтом для втілення новаторських ідей у 

галузі фортепіанного мистецтва Ф. Ліста-композитора.  

Композитор значно розширює окрім художніх та музично-

драматургічних можливостей фортепіано, й суто виконавсько-технологічні – 

залучення нових тембрових сполучень та фарб, вільне охоплення повного 

діапазону інструменту, перевага великих акордових та штрихових сполучень, 

розрахованих на простір великих концертних залів та широкої слухацької 

аудиторії. У значній мірі даний підхід до оркестрово-концертного тлумачення 

фортепіано Ф. Лістом, продовжував той шлях, що був розпочатий 

Л. Бетховеном, який перший побачив у фортепіано художній потенціал та 

темброво-характерологічні можливості цілого оркестру.  

Відмітимо, що Л. Бетховен значно частіше ніж його попередники, 

застосовує особливі прийоми, які дозволяють композиторові у своїх сонатах 

імітувати різні оркестрові тембри. Особливої уваги заслуговує відтворення у 

фортепіанній фактурі звучання духових інструментів – валторни, фаготу та 

інших. Так, у Першій сонаті (f-moll op. 2 № 1) сполучна партія починається 

проведенням теми головної партії в іншій темброво-реєстровій 

«інструментовці». Також надзвичайно барвисті контрасти регістрів 

композитор активно використовує у Двадцять третій сонаті (f-moll op. 57), а 
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саме – у розробці І частини, в якій особливі темброво-колористичні засоби, 

майже «гра тембрами», створює ефект перегукування інструментів дерев'яної 

та мідної груп оркестру. Всі ці прийоми дозволяють вносити значні зміни у 

загальний розвиток образної сфери твору, бо через їх застосування героїчні 

риси тематичного комплексу пом'якшуються, набуваючи відтінку 

пасторальності. 

Отже, по-справжньому симфонічне трактування отримує фортепіано 

саме у творчості Ліста, котрий суттєво оновив весь лад і характер звучання 

інструменту, зробивши з нього невідому і нечувану раніше річ – цілий оркестр 

з його складним темброво-колористичним звучанням [28]. Ф. Лісту вдалося 

відкрити нову сторінку у фортепіанній музиці шляхом збагачення 

фортепіанної фактури оркестровими засобами виразності. Подібно до 

Бетховена, він нерідко переміщав окремі фрази в різні октави, імітуючи цим 

звучність різних груп оркестрових інструментів. 

На основі аналізу великої кількості наукової літератури, спогадів 

сучасників про фортепіанне виконавство Ліста, О. Потоцька виділяє ключові 

риси виконавського стилю композитора, які полягають у посиленні почуття 

переваги стихійного початку над інтелектуальним; значний образно-

емоційний вплив на слухача, викликаний та підготовлений низкою 

спеціальних виконавських прийомів; фрескову виконавську манеру, яка надає 

інтерпретаціям монументальності, грандіозності; оркестрово-колористичне 

трактування фортепіано, що підпорядковане загальній меті втілення емоції, 

висловлювання. Окрім того у фортепіанній музиці Ф. Ліста можна 

спостерігати значну ритмічну свободу, що надає виконанню особливої 

емоційної напруженості та пристрасті. У авторських музично-технологічних 

прийомах це виражається як майстерне поєднання досконалої техніки «співу 

на фортепіано» з широкою градацією прийомів non legato з значним нахилом 

у бік посилення технічної віртуозності, яка стає важливим елементом 

загального художнього задуму [104, с. 122-123]. Зазначені ознаки 
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виконавського стилю вимагали й особливого музичного змісту, пошукам 

якого була присвячена майже вся композиторська творчість угорського 

піаніста. 

У багатьох музикознавчих дослідженнях, в яких досліджується проблема 

фортепіанного стилю Ф. Ліста, вказується що серед важливих рис унікального 

композиторського тлумачення фортепіано можна назвати «охоплення повного 

звукового поля інструменту (різноманітні пасажі та глісандо, що захоплюють 

усі регістри); потужність та компактність звучання (стиснення пасажів в 

акордові комплекси); великі звукові побудови (висування першому плані 

акордових і октавних утворень); об'ємність звукового поля (одночасне 

звучання декількох компактних звукових груп, розташованих на двох та 

більше нотних станах); рівномірний розподіл звукового матеріалу між правою 

та лівою руками, як наслідок – рівняння їх технічних функцій; застосування 

педалі як засобу, що продовжує звук та досягає об'ємної звукової перспективи; 

принцип колористичного збагачення (контрастне зіставлення різних регістрів, 

змішання регістрів)» [125, с. 346].  

Володіючи на високому мистецькому рівні комплексом звукових і 

технічних фортепіанних виконавських засобів, Лист із дивовижною 

винахідливістю та новаторською сміливістю використовує звукові ресурси 

інструменту для створення вражаючих музичних картин. Замість зміни педалі 

на кожну нову гармонію Лист часто поєднує на одній педалі відразу кілька 

гармонійних функцій, передбачаючи тим самим деякі пізніші гармонійні 

прийоми композиторів-імпресіоністів. Крім того, у своїх сонатах Лист широко 

використовує педаль при гаммоподібних (як діатонічних, так і хроматичних) 

пасажах. Отже, очевидним є тісний взаємозв’язок фортепіанного стилю Ф. 

Ліста з необхідністю значного реформування існуючих на той час 

виконавських традицій, що було інспіровано суттєвим розширенням образно-

змістовної та жанрової сфери музики.  
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Дуже цікавим є широко відомий факт запропонованого Ференцом Лістом 

відходу від традиційного салонного музикування та створення й проведення 

повноцінної сольної концертної програми, що було здійснене в Італії у 1837 

році [2]. Таке сміливе й новаторське художнє рішення піаніста-віртуоза не 

тільки відкрило новий етап у фортепіанному виконавстві, а ще й з особливою 

гостротою порушило питання про створення нового фортепіанного 

репертуару, необхідною якістю якого мали бути концертність та сольність. 

Поряд із виконанням класичних циклів, які залишалися у концертному 

репертуарі піаністів, виникла необхідність створення такого типу твору, в 

якому композиційна стислість гнучко поєднувалася б із віртуозністю та 

ефектністю концертної п'єси. 

Саме ці фактори та весь процес загального розвитку фортепіанного 

виконавства став приводом для оновлення  жанрової форми фортепіанної 

сонати та виникненню одночастинної сонати, одним з найяскравіших 

прикладів якої є Соната h-moll Ф. Ліста. 

З моменту створення Сонати h-moll Ф. Лістом, цей твір стає еталонним 

взірцем, з одного боку, жанрової форми одночастинної фортепіанної сонати, з 

іншого – твором, який є справжнім випробуванням виконавської майстерності 

піаніста не тільки завдяки його суто технічній, а ще й образно-художній 

складності. Даний твір стає обов’язковою складовою репертуару концертного 

піаніста-виконавця – від моменту його створення – до сьогодення. Лише у ХХ 

столітті видатними виконавцями Сонати h-moll були Г. Нейгауз, С. Ріхтер, 

Е. Гілельс, В. Софроніцький, М. Грінберг, В. Горовіц, та багато інших, а ХХІ 

століття демонструє лише посилення уваги до даного твору серед виконавців 

різних національних шкіл. Як відомо, робота над Сонатою h-moll тривала 

протягом двох років (з 1852 по 1853 рр.), а перше видання даного твору 

відбулося у 1854 р. Даний твір продемонстрував появу нових стильових рис у 

творчості Ф. Ліста, пов'язаних з посиленням тенденції філософського 

осмислення художньої реальності, що знайшло своє втілення у зменшенні 
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проявів зовнішньої ефектності та надмірної віртуозності,  та зосередженням 

на реалізації художньо-образного смислового рівня твору.  

Серед багатьох досліджень, присвячених музикознавчому осмисленню та 

аналітичному вивченню Сонати h-moll Ф. Ліста, існує усталена думка про 

зв'язок її художньо-образної сфери з фаустіанською тематикою та 

простежується співвіднесення з колом образів інших творів композитора, що 

також належать до даного напряму, а саме  – Мефісто-вальси, Фауст-симфонія, 

Мефісто-полька, та деяк. ін. [67]. Водночас, треба зазначити що хоча 

художньо-образний смисл сонати дійсно містить у собі риси фаустівської 

теми, проте її не можна сприймати як єдину можливу лінію музично-

драматургічного розвитку.  

Узагальнюючи існуючи музикознавчі думки на цю тему і власні роздуми, 

можна зробити висновок, що основою художньо-образної смислової системи 

даного твору як основи музично-драматургічної його концепції, є улюблена 

проблематика Ліста, що втілюється в більшості його великих композицій, а 

саме – складний внутрішній світ особистості з його постійними духовними 

пошуками та суперечливими пристрастями, прагнення до ідеалу та 

неможливість його досягнення, спроба заглянути у світ ірреального та 

втілення боротьби з життєвими перешкодами як рух до аксіологічних 

смислових орієнтирів культури [102]. Можна сказати що у Сонаті h-moll 

героїка та ідея боротьби поєднуються з нерозв'язними сумнівами та 

філософськими роздумами про сенс та сутність людського життя. 

Індивідуальний характер кожного розділу Сонати h-moll Листа 

підкреслюється темповими змінами і авторськими ремарками, що 

конкретизують смислові орієнтири твору: вступ – lento assai, головна партія – 

allegro energico, сполучна партія – a tempo, побічна партія – grandioso, 

заключна партія – a tempo, pesanto, епізод у розробці – andante sostenuto, 

початок репризи – allegro energico, побічна партія в репризі – in tempo, 

заключна партія – stretta quasi presto, кода – andante sostenuto. 
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Розглядаючи структурно-композиційну побудову Сонати h-moll, стає 

очевидним, що одну з провідних драматургічних ліній у даному творі грає 

лейтмотивний комплекс. Розвинена система лейтмотивів стає одним з 

провідних факторів, завдяки якому формується складна багатоелементна 

музична драматургія, що досягається через співставлення різних типів 

конфліктів, які допомагають розкрити суперечливість головного образу твору. 

Складна багаторівнева музична форма Сонати h-moll Ф. Ліста з нескінченими 

змінами музично-характерологічних образів, ускладнених темповими 

змінами, котрі вимагають уваги та почуття міри при досягненні необхідної 

стійкості метричної пульсації, все це створює одну з найскладніших її 

виконавських проблем – необхідність збереження цілісності розвитку та 

музично-драматургічної єдності. 

Внаслідок того, що детальний аналіз Сонати h-moll Ліста неодноразово 

здійснювався у багатьох музикознавчих працях вітчизняних та іноземних 

дослідників працях, не вважаємо за доцільне ще раз розкривати інтонаційну 

сутність тем і аналізувати їх вплив на процес формоутворення. Але все ж таки 

зазначимо, що наше тлумачення структурно-композиційних параметрів 

Сонати h-moll базується переважно на розумінні та тлумаченні формотворчих 

принципів даного твору В. Цуккерманом та М. Друскіним.  

Художні образи Сонати h-moll відносяться до тієї ж сфери, що й образи 

фантазії-сонати «Прочитання Данте», проте їхня внутрішня структура є 

складнішою і багатовимірнішою. Якщо у Фантазії-сонаті існує сонатність, у 

якій є риси фантазійності, рондальності та рапсодичності, то в Сонаті h-moll 

сонатність більше поєднується з рисами циклічності. «Останні виникають 

рахунок внутрішнього розвитку розділів сонатної форми, яка зберігає свої 

провідні позиції. Величезну роль грає і монотематична варіаційність, доведена 

в сонаті високого мистецтва» [54, с. 110]. 

Загалом Ф. Лист у своїх сонатах широко використовував насичену 

акордову фактуру, запаморочливі послідовності октавних та віртуозних 
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фігуративних та гамоподібних пасажів, що буквально проносяться через всю 

клавіатуру.  

Прийом розподілу музично матеріалу між двома руками зустрічався і у 

попередників композитора – у Л. Бетховена, навіть у І.С. Баха, разом з тим 

саме Ф. Лист надав даному прийому насправді універсального значення. Тому 

прийом розподілу музично матеріалу між двома руками, який завжди 

виконується з деяким відтинком ефекту театралізації, з повним правом можна 

назвати листівським [2, с. 220]. Новим було застосування переносів 

позиційних комплексів по клавіатурі, а саме октав (у «фаустівській» темі в 

головній партії Сонати h-moll) та акордів (у першій темі побічної партії в коді 

тієї ж Сонати). Подальший розвиток цих прийомів швидкого переміщення 

звукових послідувань по клавіатурі в першому з наведених прикладів надає 

особливої стрімкості, блискавичності даного прийому, у другому прикладі 

посилює ефект монументальності та грандіозності звучання. 

З образами долі, року асоціюється і виразно-таємнича тема вступу Сонати 

h-moll Ліста, яка починається у низькому регістрі, з приглушеною звучністю 

(sotto voce). Особливого характерологічного відтінку, що стають свого рода  

символом потойбіччя і неминучої долі, надають октавні унісони, збільшені 

секунди в спадному поступовому русі. Синкопійовані остинатні удари, як 

заклик до уваги та тиші, створюють атмосферу сутінку та прихованості. Дуже 

важливим є особливий темброве забарвлення початкових елементів твору.  

Як вказував В. Цукерман, «за аналогією з початком симфонічної поеми 

«Прелюди» майже проситься виконання октав quasi pizzicato. З іншого боку, 

Я. Мильштейн у коментарях до видання сонати (М., I960, с. 205) посилається 

на вказівки учеников Ліста, відповідно до яких октави повинні пролунати як 

глухі удари литавр… за для того, щоб звук набув темного, похмурого 

забарвлення» [136, с. 14]. Як вважає В. Цуккерман, обидва тлумачення є 

однаково прийнятними, але якщо повернутися до авторського тексту, в якому 
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є проставлений самим композитором штрих (staccato), то виконання октав все 

ж таки повинно схилятися до quasi pizzicato.  

Похмурість образу посилена використанням звукорядів – фригійського, 

що нагадує про старовинний церковний лад, та «угорського» – з підкреслено 

напруженими збільшеними секундами. Значення фрігійської гами, на думку 

В. Цуккремана, є очевидним, адже вона показує мінор у посиленому 

похмурому його варіанті. Другий, угорський (циганський) лад, хоча взагалі є 

притаманним для композиторського «словнику» Ліста, водночас, саме у 

даному випадку, у низькому регістрі та дуже повільному темпі, дана тема 

також звучить похмуро, майже зловісно, нібито натякаючи на щось 

мефістофельське [136, с. 15]. В. Цуккерман характеризує цю тему як «образ 

якоїсь вищої сили, що є впливовішою (або навіть визначальною) на долю 

людини» [136, с. 73]. Взагалі, символ року, фатуму можна назвати однією з 

найважливіших музично-семантичних одиниць словника західноєвропейської 

музики епохи Романтизму. 

Бурхливий, бунтівний характер у поєднанні з загальним героїчним 

настроєм є притаманними для головної партії Сонати h-moll Ф. Листа. Швидкі 

мінорні репетиції вносять відчуття тривоги та занепокоєння. У побудові 

основного мотиву головної партії Сонати h-moll Ліста можна виявити деяку 

подібність із початковим вигуком-поривом написаної дев'ятьма роками 

раніше Сонати ор. 58 Ф. Шопена, яка, як відомо, була написна у тій самій 

тональності, але сонату Ф. Ліста відрізняє набагато більша напруженість 

гармонії. 

Маркований басовий виклад другого елемента головної партії Сонати h-

moll звучить іронічно, майже зі злою іронією, втілюючи в собі 

«мефістофелівський» початок. Розгорнуте фугато в середині розробки, 

засноване на темі головної партії, має скерцозно-іронічний характер. Сам Лист 

говорив про себе: «за віросповіданням я католик, за національною – угорець, 

я схильний до релігії, але моїй натурі властиво щось демонічне» [136, с. 17]. 
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Про високу значимість ліризму в сонатах романтиків свідчать ліричні 

відступи, що багаторазово виникають, великі епізоди ліричного розвитку. 

Найчастіше вони стають своєрідними смисловими центрами, в яких 

зосереджено найпотаємніше і найдорожче для романтичної особистості. 

Філософською насиченістю обумовлено незвичайне формоутворення цієї 

сонати. Вже у темі вступу можна знайти два елемента. Першим є взяті на 

слабких частках такту уривчасті октави одного звуку (ніби поза метричної 

пульсації), створюють відчуття прихованості й статики. Другий елемент є 

низхідними поступовими побудовами, що символізують щось неминуче і 

зумовлене. У ритмічному малюнку та динамічній активності цих мінорних 

звукорядів міститься імпульс до руху, проте діапазон їх обмежений рамками 

октави першого елемента, на тлі якого вони звучать. 

Подвійність властива всім тематичним комплексам цієї сонати. Глибокий 

внутрішній контраст, закладений у межах однієї партії, стає причиною появи 

кількох тематичних утворень. Так виникають два елементи головної партії. 

Перший представлений у вигляді октавних унісонів, що охоплюють майже дві 

октави (g – ais). Вольовий і рішучий, він несе у собі «фаустівське» початок. 

Другий - глузливий і іронічний – розташований у глибоких басах і дано в 

«наверненій фактурі» (мелодія вміщена нижче акордового супроводу). 

Низький регістр, нерухомість остинатного побудови вносять відтінок 

затьмарення і стають втіленням «мефістофельського». Обидва елементи прямо 

перегукуються з образами Фауст-симфонії, втілюючи роздвоєність душі героя 

сонати. 

При всій своїй суперечливості обидва тематичні елементи гармонійно 

пов'язані: вступний септакорд першого дозволяється в початковій тоніці 

другого елемента; у кожному є затримання «d» – «cis». Фактором єдності стає 

також загостреність ритмічного малюнка, динамічний натиск, активність та 

енергія кожної побудови. Така складна і образно насичена структура головної 

партії спричинила появу двох побічних тем: перша – урочиста, гімнічна, 
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просвітлена, що в потужних акордах спрямовується вгору; друга – лірична, 

співуча, трепетна. Таким чином, групи головних та побічних тем контрастні 

не лише по відношенню один до одного, а й усередині кожної партії. 

Експозиція настільки велика за масштабами, що сама цілком могла б стати 

повною сонатною формою (риси сонатності властиві і головній партії, її 

структуру також можна розглядати як сонатну форму). 

Таким чином, пошуки європейських композиторів у сфері оновленого  

погляду на жанрову форму сонати, посилення рис  жанрового синтезу, а також 

пошук нових принципів формоутворення приводить до появи одночастинної 

фортепіанної сонати у творчості Ф. Ліста. Одночастинна фортепіанна соната у 

творчості  Ф. Ліста та її музично-драматургічна спрямованість формується у 

героїко-драматичному ключі, що є показовим для низки творів композитора, у 

тому числі для Сонати h-moll. У даному сонатному опусі серед найбільш 

показових композиційних принципів треба вказати сонатність, яка 

реалізується завдяки поєднанню таких семантичних рівнів як варіаційність, 

фантазійність, рапсодичність, рондальність. 

 Як зазначалось вище, у творчості Ф. Ліста значну роль займали коло 

поетичних образів Гете, художньо-образна та філософська складова яких 

багато у чому була співзвучна не тільки світогляду самого композитора, а й 

усьому романтичному музичному мистецтву з тяжінням до фаустіанської 

теми.  Ф. Ліст здійснює спробу втілити в одночастинні сонаті поетичні 

героїко-філософські образи, які розкривають всю повноту його 

композиторських задумів і виконавських можливостей.  Отже, одночастинна 

фортепіанна соната у творчості Ліста формується як результат поєднання його 

високохудожнього виконавського мистецтва та поглиблення уваги до 

літературно-поетичної образності, як шляху до нового розуміння 

програмності та втілення нових принципів сонатності.  

У Сонаті h-moll відбулося оформлення та втілення принципів поемної 

драматургії, які надалі розвиватимуться у творчості послідовників 
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композитора у цій галузі.  Серед найбільш показових типових ознак поемності 

у даному сонатному опусі слід назвати контрастне зіставлення двох образних 

сфер з розгорнутими самостійними епізодами для експонування кожної з них. 

Це супроводжується застосуванням принципу контрасту на усіх 

композиційних рівнях, а саме – тональному, темпо-ритмічному, тембровому, 

фактурному, динамічному, тощо. Також надзвичайно показовими є 

оформлення композиційних розділів як відносно самостійних та 

виокремлених частин, що забезпечується, у тому числі, через перетворення 

тематизму у монотематизм, наслідком чого стає майже сюжетна 

трансформація образності. Подібного роду конфліктність реалізується також 

за допомогою дії принципів монотематизму та лейттематизму, що надають 

музиці динамічності розвитку «сюжету» і демонструють діалогічність 

музичного мислення. З цими принципами пов'язано і кардинальне 

перетворення тематизму, що з зміни характеру самих образів.  

Яскрава образність тематизму у Сонаті h-moll Листа, її послідовне 

перетворення та оформлення у самостійні розділи створюють їх сюжетність, 

що надає загальній композиційній побудові рис баладності, а вільне 

чергування контрастних епізодів надає їм риси рапсодичності. Особливістю 

одночастинної сонати стає те, що специфіка її форми випливає з єдності 

безперервного розвитку змісту. Таким чином, аналізуючи композиторський 

підхід Ф. Ліста до структурно-композиційної побудови та принципів музичної 

драматургії одночастинної фортепіанної сонати можна констатувати 

спільність композиторських підходів у втіленні художньо-образного смислу 

між даною жанровою формою та багатьом симфонічним опусам композитора. 
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ВИСНОВКИ 

Особливе значення фортепіанного сонатного циклу у композиторській 

та виконавській творчості зумовлено, по-перше, її безпосередньою 

причетністю до формування вторинного типу музичного професіоналізму, 

який займає одне з провідних місць у загальній музично-культурній системі; 

по-друге, закріпленням у її жанровій формі семантичних правил та кодів 

чистої «абсолютної» музики, що є результатом становлення жанрової форми 

інструментальної сонати та супроводжувалось послідовним укрупненням її 

форми, зокрема, і шляхом циклізації, а семантичну значущість і автономію 

сонатна номінація отримує шляхом взаємодії з сюїтою, розвиваючись 

паралельно з даною специфічно камерною циклічною формою у бік 

укрупнення та «чистоти», абсолютності музично-мовних якостей; по-третє, її 

активним еволюційним характером, що дозволяє відображати всі значні рухи 

та зміни у стильовому змісті академічного музичного мистецтва.  

Треба підкреслити, що саме у сформованому різновиді сонатної 

жанрово-стильової взаємодії особливого значення та дієвої продуктивності 

набуває виконавська форма як передумова та основа виконавської 

інтерпретації як феномена що постійно змінюється та розвивається. Це 

дозволяє знаходити у фортепіанних сонатах європейських композиторів 

культурно-історично обумовлений типологічний жанрово-стильовий 

феномен, а діалогічні властивості фортепіанної сонати та сонатності виявляти 

у контексті стильових тенденцій фортепіанного виконавства. 

Причиною професійної напруги, яка може виникати між різними 

формами музичної інтерпретації, є відмінність умов, звідси – відмінність 

попередніх установок, свідомих та неусвідомлюваних потреб авторів 

інтерпретацій. Композитор виходить із потреби оригінальності музичної мови 

та тексту твору, прагне розширювати семантичне коло музики; виконавець 

обумовлений традицією творчої практики, також прирощує особистісно-
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смисловий потенціал музичного тексту – але не більше свого професійного 

досвіду. 

Шлях композитора веде від образу – до його музично-понятійного 

виразу, від переживання – до логічної структури музики, від символічної 

множинності, смислової невизначеності музичного звучання – до певного 

постійного значення та одиничної знакової формі. Шлях виконавця спонукає 

до руху від музично-логічної раціональної конструкції, від складеної та 

завершеної композиції, до переживання музичного образу, від жанрово-

конструктивної однозначності та обмеженості музичної логіки, від музично-

виразного прийому – до семантичного «багатоголосся» звукообразів музики, 

яке служить його символічного збагачення та зміцнення. 

Отже, місцем зустрічі композиторської та виконавської інтерпретацій, 

яку не можна змінити, стають логіка понятійних структур та символічні 

інтенції втіленого у музично-знаковій формі переживання, інакше кажучи – 

вимоги тексту, які декларовані його жанровими, мовними та стильовими 

особливостями, а також – потреби розуміння приховані у глибинній смисловій 

пам'яті людства. 

Наголосимо, що доки виконавська інтерпретація не знайшла власної 

стильової форми, вона не здійснилася як інтерпретація. Цю форму вона 

знаходить за допомогою жанрових орієнтирів та в опорі на жанрово-

стилістичний зміст та іманентну композиційну логіку музичного твору. 

Так, фортепіанна соната належить до виду про «середніх форм», тобто 

посередником між великими ораторіально-симфонічними і малими ліричними 

камерно-інструментальними формами музики. У той же час, її відносять до 

області камерної сольної музики, тим самим виявляючи її особливу та багато 

в чому пов'язану з виконавською творчістю естетико-стильову інтенцію. 

Розглядаючи загальну еволюцію сонатного циклу необхідно виокремити 

декілька найбільш вагомих творчих постатей на цьому шляху, я саме – 
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Л. Бетховена, Ф. Шуберта та Ф. Ліста з виділенням показових рис їх 

фортепіанного стилю як основи побудови виконавської концепції. 

Так, у фортепіанних циклах пізнього періоду творчості Л. Бетховена 

відбуваються значні зміни у трактовці сонатної форми, модифікується 

співвідношення внутрішньо-конфліктної та гармонійної сфер, що суттєво 

впливає на загальне розуміння музичної драматургії даних творів. У циклах 

попередніх періодів конфліктний стан мислиться ширше, ніж гармонійний – 

оскільки останній не завжди стає дійсністю і існує тільки в мисленні людини 

як ідеал (звідси диспропорція у їхньому розвитку). У сонатних циклах op. 101, 

106, 109, 111 і конфлікт, і ідеал лежать у площині дієвості, видно зворотне їх 

співвідношення: конфлікт трактується у «вузькому» розумінні – як 

внутрішньо-суб’єктивний стан, а гармонія – як об'єктивний – як об'єднання 

людини і буття. 

Соната ор. 111 Л. Бетховена стоїть окремо щодо трактування циклу. Дві 

її частини – це як би два полюси; драматичної дієвості та повного відхилення 

від дії, занурення у піднесено-просвітлений зміст. Особливо врівноважений 

характер надає цьому циклу рівність елементів з їхньої ідейної значимості. 

Показово, що у творі, де перша частина героїко-драматична, виведення веде 

до сфери просвітленого споглядання. Ідея переходу від «темряви до світла», 

яка у Л. Бетховена зазвичай вела до активного ствердження, тут отримує нове 

розуміння. З приводу Арієтти Т. Манн пише: «І так само, як друга тема сонати, 

що проходить через сотні доль, сотні світів ритмічних контрастів, переростає 

саме себе, щоб нарешті сховатися в запаморочливих висотах, так би мовити, 

вже неземних або абстрактних, переросло себе й бетховенське мистецтво» [92, 

с. 34].  

Так «переросла себе» і фортепіанна соната Л. Бетховена, 

перетворившись на «філософську поему» і давши імпульс до створення 

психологічних одкровень романтиків – цикли з ліричними фіналами-

епілогами (Симфонія h-moll Ф. Шуберта, «Фантазія» C-dur Р. Шумана та ін.). 
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В жанровій формі фортепіанної сонати Ф. Шуберт працював протягом 

усього свого життя, хоча подібна творча увага до даної жанрової сфери 

дивувала багатьох дослідників, адже в першій третині XIX століття цей жанр 

багато в чому втратив колишню популярність. Весь шлях Шуберта в жанрі 

фортепіанної сонати можна уявити собі як шлях безперервних і напружених 

пошуків, які супроводжувались знаходженнями рішень нових складних 

художніх завдань, які ініціював сам композитор. 

Пошуки Шуберта багато в чому визначаються його новими 

романтичними художніми прагненнями та ціннісно-смисловими орієнтирами. 

Разом з тим, у процесі цих пошуків міцний зв'язок із традиціями віденської 

класичної школи та тими високими здобутками у жанрі фортепіанної сонати 

він ніколи не втрачав. У деяких сонатах класичне виступає більш рельєфно та 

яскраво, в інших «переважує» романтичне. Трапляється і так, що велике 

змикання з класичним в одному поєднується з привнесенням дуже яскравих 

нових рис в іншому. 

Структура сонатного циклу у Шуберта загалом дуже одноманітна. Якщо 

залишити осторонь перші три сонати, склад циклів яких точно не 

встановлений, а також фрагменти однієї тільки першої частини, це 

тричастинні або чотиричастинні цикли, в яких суворо витримана єдина схема 

– швидка або відносно швидка частина в сонатній формі, повільна частина, 

менует або скерцо на третьому місці та фінал. Жодного випадку «інверсії» 

частин, заміни місця частини з сонатним Allegro будь-якою іншою, як це 

траплялося іноді у Гайдна (на стадії «становлення» сонати) і Бетховена, ми не 

зустрінемо. За однаковістю загальної схеми шубертівські фортепіанні цикли 

подібні до фортепіанних сонат Моцарта, хоча з точки зору музично-

інтонаційного комплекс, застосування нових прийомів та художніх рішень 

можна прийти до висновку про значну самостійність частин шубертівського 

сонатного циклу, що, безумовно, відповідає його загальній художній 

концепції – романтичному погляду на світ. 
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Таким чином, у фортепіанних сонатах Шуберта посилюється прагнення 

до внутрішньої замкнутості та відокремленості окремих розділів форми у 

самостійні епізоди. Тенденція до замкнутості окремих розділів сприяє 

посиленню образної завершеності тематизму та його варіювання (з 

переосмисленням образного змісту) як основного методу розвитку матеріалу. 

Яскраво проявляється у сонатах Шуберта і тяжіння до поєднання окремих 

розділах форми кількох функцій. 

Музикознавчий аналіз та виявлення особливостей становлення нового 

типу фортепіанного сонатного циклу у першій половині ХІХ століття привели 

до висновків про вплив романтичних виконавських традицій на формування 

основ одночастинної сонати. Ключовою, у цьому контексті, виступає творча 

постать Ф. Ліста, у мистецтві якого об'єдналися виконавська та 

композиторська лінії. Складність та програмність образного світу його творів 

стає однією з причин внутрішнього ускладнення сонатного allegro та появи 

нового жанру – програмної симфонічної поеми.  

Виникнення одночастинної фортепіанної сонати стає наслідком 

прагнення до поемності у сфері фортепіанної музики. Програмність музичної 

образності та поемність, як принцип мислення, призвели до використання 

нових драматургічних прийомів в одночастинній фортепіанній сонаті. У 

творчості Ліста сформувався перший жанровий тип одночастинної 

фортепіанної сонати, а універсальними властивостями музичної драматургії 

одночастинної фортепіанної сонати у творах Ліста стали поєднання принципів 

поемної драматургії із усталеними принципами сонатного циклу. Сонаті h-

moll Ф. Ліста втілює важливу у формуванні одночастинної фортепіанної 

сонати тенденцію, а саме переосмислення структурно-композиційних 

параметрів сонатного циклу до одночастинності та перебудова його за 

художньо-образними параметрами до розмірів розгорнутої, монументальної 

сонатної форми. 
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Отже, розглянувши шлях формування та подальшого розвитку 

фортепіанної сонати у ХІХ столітті, можна констатувати, що у стилістичному 

відношенні дана жанрова форма охоплює надзвичайно велику дистанцію: від 

дотримання канонів кінця XVIII століття до новацій початку ХІХ століття.  
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