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АНОТАЦІЯ 

Мкртичян Л.А. Семантика камерності та концертності в фортепіанній 

творчості Арно Бабаджаняна — Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Наукове обґрунтування творчого мистецького проекту на здобуття 

творчого ступеня доктора мистецтва за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» 

(галузь знань 02 «Культура і мистецтво»). — Одеська національна музична 

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

політики України, Одеса, 2022. 

Актуальність теми творчого мистецького проекту. Творча постать 

Арно Бабаджаняна завжди викликала щиру зацікавленість виконавських та 

слухацьких кіл, проте, увага приверталася, насамперед до популярних естрадних 

творів композитора і саме за ними складався певний образ митця, творчість же 

композитора в академічних жанрах тривалий час знаходилася на «другому 

плані», а відтак залишалася маловідомою та малодослідженою як в українській, 

так і в світовій музичній культурі.   

Проте, з нашої точки зору, саме академічні жанри складають фундамент 

неповторного композиторського почерку А. Бабаджаняна і, зокрема, фортепіанні 

(сольні, концертні, камерно-ансамблеві) твори, які відтворюють авторську 

виконавсько-піаністичну манеру фактурного мислення та формують художньо-

стильову парадигму авторського світогляду.  

Творча спадщина композитора містить різножанрову палітру опусів, які 

належать до симфонічної, концертної, камерно-інструментальної, камерно-

вокальної сфер, і до кожної з них автор звертався з особливим відчуттям 

національного тонусу, привносячи нові гармонічні барви в апробовані часом 

музичні канони. Його захоплення вірменською образністю та інтонаційністю 

відчувається як в творах, призначених для широкої слухацької аудиторії 

(естрадні пісні, концертні п’єси для фортепіано з естрадним оркестром), так і в 
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численних опусах симфонічної, концертної та камерної музики для професійно-

академічного кола музикантів.   

Широкий спектр творчих здобутків Арно Бабаджаняна - і як композитора, 

і як піаніста-соліста, і як виконавця-ансамбліста в різних інструментальних 

складах - дозволяє говорити про його митецький універсалізм і саме з такої 

позиції ми формували наш творчий мистецький проект, досліджуючи спадок 

композитора у всьому розмаїтті його стильових та жанрових підходів до 

фортепіанної творчості. Для поглибленого усвідомлення семантики камерності 

та концертності в творах Арно Бабаджаняна нами залученні до аналітичного 

вивчення та концертного виконання сольно-фортепіанні, оркестрово-

фортепіанні та камерно-фортепіанні опуси композитора.   

Фортепіанна творчість Арно Бабаджаняна представлена широкою 

палітрою жанрових різновидів та семантичних підходів у трактуванні 

фортепіано: це концертні жанри, до яких належать - «Героїчна балада» для 

фортепіано з оркестром, «Поема» для фортепіано, фортепіанний цикл «Шість 

картин», «Елегія», «Прелюдія», «Вагаршапатський танець», а також твори 

камерно-ансамблевого спрямування - Соната для скрипки та фортепіано, Тріо 

для фортепіано, скрипки та віолончелі, «Вірменська рапсодія» для двох 

фортепіано, «Танець» для двох фортепіано, «Святкова» для двох фортепіано та 

ударних, написана у співавторстві з А. Арутюняном. Це дозволило в процесі 

реалізації творчого мистецького проекту в повній мірі розкрити смислові та 

художні засади камерності та концертності в різножанровому фортепіанному 

спадку композитора. 

Саме фортепіанна творчість зумовила композиторський розвиток Арно 

Бабаджаняна та виявила унікальність та універсальність його письма, що 

підтверджують і виконавські здобутки самого композитора, зафіксовані в 

численних фондових записах, які зберігають не тільки оригінальні твори, але й 

авторське трактування художніх задумів та неповторного піаністичного 
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інтерпретування вірменських народних інтонацій, ритмічних формул, 

гармонічних звукобарв.  

Метою представленого творчого мистецького проекту стало комплексне 

дослідження та концертне виконання фортепіанної/камерно-фортепіанної 

музики А. Бабаджаняна.  

Вперше творчість музиканта-універсала була публічно презентована у 

розмаїтті семантичних підходів до концертних та камерних фортепіанних 

жанрів. Відбулося прем’єрне виконання творів, зокрема, «Героїчної балади» для 

фортепіано з оркестром, Сонати для скрипки і фортепіано, що досі не знаходили 

відповідної уваги серед виконавців.  

Представлені дослідницькі пошуки є результатом синтезу практичного та 

теоретичного дискурсів. Оригінальністю нашого підходу вважаємо дослідження 

семантики камерності і концертності не тільки в творчості Арно Бабаджаняна, 

але й в творчості композиторів різних стильових напрямів (бароко, класицизму, 

романтизму). Зокрема, в низці концертних програм - монографічних концертів 

розкриття рис камерності та концертності було реалізовано в більш широкому 

репертуарному спектрі (виконані твори Г. Ф. Телемана, Г. Ф. Генделя, 

Й. С. Баха, Ф. Бенди, Ф. Провінцале, А. Скарлатті, А. Калдара, Л. ван Бетховена, 

С. Рахманінова).  

Такий розширений контекст програм у поєднанні з аналітичними 

дослідженнями надав змогу провести порівняльний виконавський аналіз та 

окреслити художньо-виконавські засоби відтворення семантики камерності та 

концертності у виконавській творчості піаніста.  

Хронологічні межі творчого мистецького проекту охоплюють історичний 

діапазон від XVII до XX cтоліття. У процесах розкриття явища камерності ми 

зверталися до творчості композиторів барокової доби (Розділ 2.1); риси 

концертності та їх художньо-семантичні прояви аналізували та презентували в 

публічних виступах на прикладі творів віденських класиків та композиторів-
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романтиків (Розділ 2.2). Становлення стильових особливостей творчості Арно 

Бабаджаняна досліджували в контексті художніх напрямків ХХ століття 

(Розділ 3.).  

Головним напрямом нашого творчого мистецького проекту стала 

популяризація фортепіанного спадку Арно Бабаджаняна, виконання його в 

різних просторово-естетичних умовах та для різних слухацьких груп, що було 

здійснено у низці концертних програм.  

Апробація творчої складової проекту: 

 3.02. 2021р. «О, музика! Сильніша з почуттів…» // Концерт у 

Концертній залі ОНМА імені А. В. Нежданової.  

В програмі були представлені твори композиторів епохи 

бароко: 

 Г. Ф. Телемана, Sonate Polonoise для флейти, скрипки,  

віолончелі та фортепіано a-moll; 

 Г. Ф. Генделя, Арія Ксеркса з опери «Ксеркс»; 

 І. С Баха, Клавірна токата d-moll; 

 Ф. Бенди, Соната для флейти e-moll; 

 Ф. Провінцале, Арія Армідоро з опери «Помста  

Стелліадури»; 

 А. Скарлатті, Квінтет для двох флейт, скрипки,  

віолончелі та фортепіано h-moll; 

 А. Калдара, «Sonatequatre». 

 28.02. 2021р. «Звукова гармонія бароко» // Концерт в музичному 

салоні Одеського будинку-музею імені М. К Реріха. 

 Г. Ф. Телеман, Sonate Polonoise для флейти, скрипки,  
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віолончелі та фортепіано; 

 Г. Ф. Гендель, Арія Ксеркса з опери «Ксеркс»; 

 Ф. Провінцале, Арія Армідоро з опери «Помста  

Стелліадури»; 

 А. Калдара, «Sonatequatre»; 

 А. Скарлатті, Соната соль мінор для флейти, скрипки,  

віолончелі та фортепіано. 

 21.02.2021р. «Пам’яті великого митця»: До дня народження 

С. В. Рахманінова // Концертний зал ОНМА імені А. В. Нежданової (онлайн-

концерт). 

В концерті прозвучали твори С. В. Рахманінова: 

 Прелюдія Ges-dur мажор ор.23 №10; 

 Прелюдія c-moll ор.23 №7; 

 Романс «Не співай, красуня, при мені..», на слова  

О. Пушкіна; 

 Романс «Бузок», на слова К. Бекетової; 

 Романс «О, не сумуй», на слова О. Апухтіна; 

 Елегійне тріо «Пам'яті великого митця» для 

фортепіано, скрипки та віолончелі (d-moll).  

 4.05.2021р. Концерт  «Елегія С. В. Рахманінову» // Концертна зала 

ОНМА імені А. В. Нежданової.  

Прозвучали «Елегійне тріо» №1 g-moll; «Елегійне тріо» № 2 d-

moll; 

 11.05.2021р. Концерт «Музичне приношення С. Рахманінову» // 

До 90-річчя Одеської обласної філармонії // Камерний зал Одеської обласної 

філармонії імені Д. Ойстраха. 
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 3.07.2021р. Сольний концерт в рамках творчого мистецького 

проекту // Концертна зала ОНМА імені А. В. Нежданової 

Прозвучали твори:  

 Й. С. Бах, Клавірна токата (d-moll),  

 Л.  Бетховен, Соната №31, Op.110; 

 Ф. Шопен, Мазурка ор.50, №1;  

 Ф. Шопен, Мазурка ор.50, №2,;  

 Ф. Шопен, Ноктюрн ор.27, №2; 

 С. Рахманінов, Прелюдія ор.23, №10; 

 С. Рахманінов, Прелюдія ор.23, № 7. 

 17.11.2021р. «Камерна музика крізь часи» у Концертній залі ОНМА 

імені А. В. Нежданової, в якому прозвучали твори Г. Телемана, А. Кореллі, 

Ф. Кулау, О. Красотова, А. Арутюняна-А. Бабаджаняна. 

 31.01.2022р. «До 100-річчя Арно Бабаджаняна»: Арно 

Бабаджанян «Тріо фа-діез мінор для фортепіано, скрипки та віолончелі, 

«Шість картин», Соната для скрипки та фортепіано, «Елегія» Арно 

Бабаджаняна пам’яті Арама Хачатуряна / Концертна зала ОНМА 

імені  А. В. Нежданової; 

 4.07.2022р. «Присвята Майстру»: концерт з творів Арно 

Бабаджаняна / Концертна зала ОНМА імені А. В. Нежданової.  

В програмі прозвучали:  

 Фортепіанний цикл «Шість картин» : 

 «Імпровізація»,  

 «Народна» 

 «Токкатіна» 

 «Інтермеццо» 

 «Хорал» 
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 «Сасунський танець» 

 «Героїчна балада» для фортепіано з оркестром (у 

перекладі для двох фортепіано). 

Апробація наукової складової творчого мистецького проекту 

відбувалась на низці Міжнародних науково-творчих та Всеукраїнських науково- 

практичних конференціях: 

 Міжнародна науково-творча конференція «Захід-Схід: 

культура і мистецтво». Одеса, 25-26 вересня 2021р.;  

 II Міжнародна науково-практична конференція 

«Інновація та перспективи в науці світу» (Ванкувер, Канада, 

6  – 8 жовтня 2021р.); 

 XXIV Міжнародна науково-практична конференція: 

«Під лігою культури: мистецтво, наука, духовний розвиток» к 

147- річчю з дня народження М. Реріха. (Одеса, 19 листопада 

2021 р.);  

 I Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Одеські діалоги культур: творчість, людина, мова». (Одеса, 26-27 

листопада 2021р). 

та в опублікованих статтях в фахових наукових збірках:  

 Мкртичян Л. Арно Бабаджанян: композитор і 

виконавець // Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького Державного педагогічному університету ім. Івана 

Франка: Зб. ст. Дрогобич, 2021. Вип. 43, Т.2. С. 46-53. 

 Мкртичян Л. Спектри фортепіанної творчості Арно 

Бабаджаняна: семантика камерності та концертності // Музичне 

мистецтво і культура: науковий вісник Одеської національної 
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музичної академії імені А. В. Нежданової. Одеса, 2021. Вип. 33, 

Т. 2. С. 163-174. 

Ключові слова: фортепіанний універсалізм А. Бабаджаняна, 

семантика камерності, семантика концертності. 
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SUMMARY 

Mkrtychian L. A The semantics of chamberness and concertness in the piano 

works by Arno Babajanyan — Qualifying Scientific Work as Manuscript. 

Scientific justification of the creative art project in candidacy for the creative 

degree of Doctor of Arts in the specialty 025 “Musical Art” (branch of knowledge 02 

“Culture and Art”) — Odesa National Nezhdanova Academy of Music, Ministry of 

Culture and Information Policy of Ukraine, Odesa, 2022. 

Relevance of the Topic of the Creative Project. The creative figure of Arno 

Babadjanyan has always provoked sincere interest in the performing and listening 

circles, however, this attention was mostly focused on the composer's popular variety 

pieces and it is these pieces that formed a certain image of the artist, while the 

composer's works in academic genres had long remained in the “background” and 

consequently were little known and researched both in Ukrainian and world music 

culture.   

However, we believe that it is the academic genres that form the foundation of 

A. Babajanyan's unique compositional style and, in particular, the piano works (solo, 

concert, chamber and ensemble pieces), which reproduce the author's performing and 

pianistic manner of texture thinking and form the artistic and stylistic paradigm of his 

worldview.  

The composer's creative heritage contains a multi-genre palette of works from 

the symphonic, concert, chamber and instrumental, and chamber and vocal spheres, 

and each of them was addressed by the author with a special touch of national flavor, 

bringing new harmonic colors to the time-honored musical canons. His passion for the 

Armenian expressiveness and intonation is evident both in his works intended for a 

wider audience (variety songs, concert pieces for piano and light music orchestra) and 

in his numerous symphonic, concert and chamber music works for the professional and 

academic circles of musicians.   
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Arno Babadjanyan's wide range of creative achievements - both as a composer, 

as a solo pianist, and as an ensemble performer in various instrumental ensembles - 

speaks of his skillful universalism, and it is from this very perspective that we formed 

our creative artistic project, exploring the composer's heritage in all the diversity of his 

stylistic and genre approaches to the piano art. For the purpose of deep understanding 

of chamber and concert semantics in Arno Babadjanyan's works, we included the 

composer's solo and piano, chamber and piano, and vocal and piano works in our 

analysis and concert performances.    

Arno Babadjanyan's piano works are characterized by a wide palette of genre 

varieties and semantic approaches in the piano interpretation: These are concert genres, 

which include “Heroic Ballad” for piano and orchestra, “Poem” for piano, piano cycle 

“Six Pictures”, “Elegy", “Prelude”, “Vagharshapat Dance”, as well as chamber 

ensemble works — “Sonata” for violin and piano, “Trio” for piano, violin and cello, 

“Armenian Rhapsody” for two pianos, “Dance” for two pianos, “Festive” for two 

pianos and drums, written in co-authorship with A. Arutiunian. This allowed us to fully 

reveal the semantic and artistic foundations of the composer's chamber and concert 

music in his multi-genre piano heritage during the implementation of this creative 

project. 

The piano creative works defined the compositional development of Arno 

Babajanyan and revealed the uniqueness and universality of his composing, which is 

confirmed by the performer's achievements, reflected in numerous archive records, 

which contain not only original works, but also author's interpretation of artistic ideas 

and original pianistic interpretation of Armenian folk intonations, rhythmic formulas, 

harmonic sounds and colors.  

The aim of the creative project presented was a comprehensive study and concert 

performance of A. Babadjanyan's piano/chamber and piano music.  

This was the first time that the work of the universal musician was publicly 

presented in a variety of semantic approaches to concert and chamber and piano genres. 
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A premiere performance of such pieces as the Heroic Ballad for Piano and Orchestra 

and the Sonata for Violin and Piano, which had hitherto been overlooked by 

performers, was arranged.  

The research presented is the result of a synthesis of practical and theoretical 

discourses. We consider the semantics of chamber and concerto music not only in Arno 

Babadjanyan's works, but also in the works of composers of different stylistic trends 

(baroque, classicism and romanticism) to be the original feature of our approach. 

Specifically, in a number of concert programs - monographic concerts, the unfolding 

of chamber and concert features was implemented in a broader repertoire range (the 

works by G. P. Telemann, G. F. Handel, J. S. Bach, F. Benda, F. Provenzale, 

A. Scarlatti, A. Caldara, L. van Beethoven, S. Rachmaninoff) were performed.  

This expanded context of programs, combined with analytical research, allowed 

for a comparative performance analysis and identification of artistic and performance 

means of reproducing the semantics of chamber and concert nature in the pianist's 

performing work.   

The chronological boundaries of the creative project cover the historical range 

from the XVII to the XX century. To reveal the phenomenon of chamber nature, we 

turned to the works of Baroque composers (Chapter 2.1); the features of concert 

character and their artistic and semantic manifestations were analyzed and presented 

in public speeches on the example of the works of Viennese classical and Romantic 

composers (Chapter 2.2). The development of stylistic features of Arno Babadjanyan's 

creativity was studied in the context of artistic trends of the XX century (Chapter 3).  

The central focus of our creative project was the popularization of Arno 

Babadjanyan's piano heritage, and its performance in different spatial and aesthetic 

conditions and for different listening groups, which has been accomplished in a number 

of concert programs.  
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Approbation of the creative component of the project: 

 3.02. 2021 “Oh, Music! The Strongest of Emotions” // Concert in the 

Concert Hall of A. V. Nezhdanova Odesa National Music Academy.  

The program featured works by composers of the Baroque era: 

 G. P. Telemann, Sonate Polonoise for flute, violin, cello 

and piano in A-moll; 

 G. F. Handel, Xerxes’ Aria from the opera “Xerxes”; 

 J. S. Bach, Clavichord toccata in d-moll; 

 F. Benda, Sonata for flute in e-moll; 

 F. Provenzale, Aria of Armidoro from the opera “La 

Stellidaura vendicante”; 

 A. Scarlatti, Quintet for two flutes, violin, cello and piano 

in h-moll; 

 A. Caldara, Sonatequatre. 

 28.02. 2021 “Sound Harmony of the Baroque” // Concert in the music 

salon of the Roerich House Museum in Odesa. 

 G. F. Telemann, Sonate Polonoise for flute, violin,  

cello and piano; 

 G. F. Handel, Xerxes’ Aria from the opera “Xerxes”; 

 F. Provenzale, Aria of Armidoro from the opera “La 

Stellidaura vendicante”; 

 A. Caldara, Sonatequatre. 

 A. Scarlatti, Sonata in G minor for flute and violin,  

cello and piano. 



14 

 

  

 21.02. 2021 “In Memory of the Great Creator”: On the birthday of 

S. V. Rachmaninoff // Concert Hall of the Odesa National Music Academy (online 

concert).  

The concert featured works by S. V. Rachmaninoff): 

 Prelude Ges-dur major op.23 No. 10; 

 Prelude c-moll op.23 No. 7; 

 Romance “Do not sing, beauty, in front of me...” to the text 

by A. Pushkin; 

 Romance “Lilac”, to the text by K. Beketova; 

 Romance “Oh, Do Not Sorrow”, to the text by A. 

Apukhtin; 

 Elegiac Trio “In Memory of the Great Creator” for piano, 

violin and cello (d-moll).  

 4.05.2021 Concert “Elegy of S. V. Rachmaninoff” // 

Concert Hall of the A. V. Nezhdanova Odesa National Music Academy.  

“Elegiac Trio” No. 1 in g-moll; “Elegiac Trio” No. 2 in d-moll were 

performed; 

 11.05.2021 Concert “Musical offering to 

S. Rachmaninoff” // To the 90th anniversary of the Odesa Regional 

Philharmonic // Chamber Hall of the D. Oistrakh Odesa Regional 

Philharmonic Theater. 

 3.07.2021 Solo concert within the framework of the creative art project 

// Concert hall of the A. V. Nezhdanova Odesa National Music Academy. 

The following pieces were performed:  

 J. S. Bach, Clavichord toccata (d-moll),  

 L.  Beethoven, Sonata No. 31, Op. 110; 
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 F. Chopin, Mazurka, Op. 50 No. 1;     

 F. Chopin, Mazurka, Op. 50 No. 2;  

 F. Chopin, Nocturne Op.27, No. 2; 

 S. Rachmaninoff, Prelude Op.23, No. 10; 

 S. Rachmaninoff, Prelude Op.23, No. 7; 

 7.11.2021 “Chamber Music Through Time” in the Concert Hall of the 

Odesa National Music Academy, which featured works by G. Telemann, A. Corelli, 

F. Kuhlau, O. Krasotov, A. Arutiunian-A. Babadjanyan. 

 31.01.2022 “To the 100th anniversary of Arno Babajanyan”: Arno 

Babajanyan's “Trio” in F sharp minor for piano, violin and cello, “Six Pictures”, 

Sonata for violin and piano, “Elegy” by Arno Babajanyan in memory of Aram 

Khachaturian. 

 4.07.2022 “Dedication to the Maestro”: Concert of works by Arno 

Babajanyan / Concert Hall of the A. V. Nezhdanova Odesa National Music 

Academy.  

The program featured:  

 Piano cycle “Six Pictures”: 

 “Improvisation”,  

 “Folk” 

 “Toccatina” 

 “Intermezzo” 

 “Chorale” 

 “Sassoon Dance” 

 “Heroic Ballad” for piano and orchestra (arranged 

for two pianos). 
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The approbation of the scientific component of the creative artistic project took 

place at a number of International scientific and creative and All-Ukrainian scientific 

and practical conferences: 

 International Scientific and Creative Conference “West-East: 

Culture and Art”. (Odesa, September 25-26, 2021);  

 II International Scientific and Practical Conference 

“Innovation and Prospects in the World Science” (Vancouver, Canada, 

October 6 - 8, 2021); 

 XXIV International Scientific and Practical Conference: 

“Under the Tie of Culture: Art, Science, Spiritual Development" to the 

147th anniversary of the birth of M. Roerich. (Odesa, November 19, 

2021);  

 I All-Ukrainian Scientific and Practical Conference “Odesa 

Dialogues of Cultures: Creativity, Man, Language”. (Odesa, November 

26-27, 2021). 

and in published articles in specialized scientific collections:  

 L. Mkrtychian Arno Babajanyan: Composer and 

Performer // Topical Issues of Humanitarian Sciences: Interuniversity 

Collection of Scientific Papers of Young Scientists of Drohobych Ivan 

Franko State Pedagogical University: Collected works. Drohobych, 

2021. Issue 43, Vol. 2. P. 46-53. 

 L. Mkrtychian Spectra of Piano Creativity of Arno 

Babajanyan: The Semantics of Chamber and Concert Nature // Musical 

Art and Culture: Scientific Bulletin of the A. V. Nezhdanova Odesa 

National Music Academy. Odesa, 2022. Issue 33, Vol. 2. P. 163-174. 

Key words: A. Babajanyan's piano universalism, semantics of chamber 

nature, semantics of concert nature. 
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ВСТУП 

Актуальність теми творчого мистецького проекту. Творча постать 

Арно Бабаджаняна завжди викликала щиру зацікавленість в виконавських та 

слухацьких колах, проте спочатку увага приверталася до популярних 

естрадних творів композитора і саме за ними складався певний образ митця, 

творчість же композитора в академічних жанрах тривалий час знаходилася на 

другому плані, а відтак залишалася маловідомою та малодослідженою не 

тільки в українській, але й в світовій музичній науці. 

Проте, з нашої точки зору, саме академічні жанри складають фундамент 

неповторного композиторського почерку Бабаджаняна і, зокрема, фортепіанні 

(фортепіанно-ансамблеві) жанри, які відтворюють його виконавсько-

піаністичну манеру фактурного мислення та формують художньо-стильову 

парадигму авторського світогляду. 

Творча спадщина композитора містить різножанрову палітру опусів, які 

належать до симфонічної, концертної, камерно-інструментальної, камерно-

вокальної сфер, і до кожної з них композитор звертався з особливим відчуттям 

національного тонусу, привносячи нові гармонічні барви в апробовані часом 

музичні канони. Його захоплення вірменською образністю та інтонаційністю 

відчувається як в творах, призначених для широкої слухацької аудиторії - це в 

першу чергу естрадні пісні, що з успіхом виконував Муслім Магомаєв 

(найбільш об’ємним та популярним є естрадний блок пісень Арно 

Бабаджаняна серед яких: «Чорний кіт», «Загадай бажання», «Поки я пам’ятаю, 

я живу», «Королева краси», «Не поспішай», «Ноктюрн»); Концертні п’єси для 

фортепіано з естрадним оркестром «Мрії, «Ноктюрн» (в яких автор виступав 

одночасно в ролі диригента та піаніста-соліста), так і численних опусах 

симфонічної, концертної та камерної музики для професійно-академічного 

кола музикантів. 
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Широкий спектр творчих здобутків Арно Бабаджаняна - і як 

композитора, і як піаніста-соліста, і як виконавця-ансамбліста в різних 

інструментальних складах - дозволяє говорити про його митецький 

універсалізм і саме з такої позиції ми формували наш творчий проект, 

досліджуючи спадок композитора-виконавця у всьому розмаїтті його 

стильових та жанрових підходів до фортепіанної творчості. 

Для поглибленого усвідомлення семантики камерності та 

концертності в композиторській творчості Арно Бабаджаняна нами залученні 

до аналітичного вивчення та концертного виконання сольно-фортепіанні, 

камерно-фортепіанні та вокально-фортепіанні твори автора. 

Композиторська фортепіанна творчість представлена широкою 

палітрою жанрових різновидів та семантичних підходів у трактуванні 

фортепіано: це концертні жанрі, до яких належать - «Героїчна балада» для 

фортепіано з оркестром, «Поліфонічна соната» для фортепіано, «Поема» для 

фортепіано, фортепіанний цикл «Шість картин» («Імпровізація, «Народна», 

«Токкатіна», «Інтермеццо», «Хорал», «Сасунський танець»), «Елегія», 

«Прелюдія», «Вагаршапатський танець», Соната для скрипки та фортепіано. 

Також перу Арно Бабаджаняна належать твори камерно-ансамблевого 

спрямування - Тріо для фортепіано, скрипки та віолончелі, «Вірменська 

рапсодія» для двох фортепіано, «Танець» для двох фортепіано, «Святкова» для 

двох фортепіано та ударних, написана у співавторстві з А. Арутюняном. 

На наше глибоке переконання, саме фортепіанна творчість зумовила 

композиторський розвиток Арно Бабаджаняна та виявила унікальність та 

універсальність його письма, що підтверджують і виконавські здобутки 

самого композитора, зафіксовані в численних фондових записах, які 

зберігають не тільки оригінальні твори, але й авторське трактування художніх 

задумів та неповторного піаністичного інтерпретування вірменських 

народних інтонацій, ритмічних формул, гармонічних комплексів. 
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Метою творчого мистецького проекту є комплексне дослідження та 

концертна презентація сольно-фортепіанної, оркестрово-фортепіанної, 

камерно-фортепіанної музики А. Бабаджаняна у розмаїті жанрових підходів 

до семантики камерності та концертності; прем’єрне виконання творів 

композитора, які досі не звучали на одеських концертних сценах. 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

 дослідити ґенезу камерності в інструментальній 

музиці; 

 визначити художньо-виконавські засоби втілення 

камерності в інструментальних творах композиторів барокової 

доби; 

 проаналізувати провідні риси концертності в різних 

жанрово-семантичних підходах; 

 виявити ознаки концертного стилю в творчості 

композиторів-класицистів та романтиків; 

 простежити передумови становлення стильових 

особливості в творчості Арно Бабаджаняна; 

 визначити жанрові пріоритети композитора в різні 

життєві періоди; 

 дослідити взаємовплив камерності та концертності в 

фортепіанній та фортепіанно-ансамблевій творчості 

А. Бабаджаняна; 

 здійснити концертну презентацію камерних та 

інструментально-ансамблевих творів Арно Бабаджаняна за 

участю фортепіано у розмаїтті жанрово-семантичних підходів. 

Об’єктом творчого мистецького проекту є дослідження та концертна 

презентація творчості Арно Бабаджаняна в контексті виконання творів 
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композиторів різних історично-стильових напрямів (барокової доби, 

класицистської та романтичної епох) та виявлення рис камерності та 

концертності в їх сольно-фортепіанній та фортепіанно-ансамблевій творчості. 

Предметом творчого мистецького проекту стала популяризація 

різножанрового творчого спадку Арно Бабаджаняня в його семантично-

стильових проявах камерної та концертної спрямованості. Виконання 

концертних та камерних творів композитора в різних просторово-естетичних 

умовах та для різних слухацьких груп. 

Теоретичну базу мистецького проекту складали праці, які можна 

класифікувати за такими напрямами: 

 вивчення семантики камерності та концертності в музиці 

різних стильових епох здійснено на основі досліджень Б Асаф’єва, 

Л. Гінзбурга, Є. Назайкінського, Л. Повзун, А. Сохора, С. Скребкова; 

 в історичному аналізі жанрово-стильового контексту 

клавірної/фортепіанної творчості базовими виступають дослідження 

Л. Кирилліної, Л.  Мазеля, Є.  Назайкінського, І.  Польської, В. Рімана, 

О. Самойленко, С. Скребкова, А. Сохора, В. Цуккермана; 

 психологію виконавської творчості проаналізовано в 

контексті позицій Л. Виготського, І. Єргієва, Т. Ляшенка, 

К. Мартінсена, В. Москаленка, О. Самойленко; 

 практичні аспекти фортепіанного виконавства розглянуто на 

основі теоретичних напрацювань Л. Гінзбурга, А. Готліба, Й. Гофмана, 

К. Мартінсена, Г. Нейгауза, К. Мартінсена;  

 у дослідженні різних аспектів фортепіанної творчості 

А. Бабаджаняна були задіяні роботи Л. Акопян, С. Аршакян, 

Н. Мартиросян, М. Петросян, М. Рухкян, Л. Сухомлінової, 

М. Тероганян, А. Хачатуряна, М. Шагинян, А. Шахвердян. 

Наукова новизна творчого мистецького проекту.  

Вперше: 
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 відбулося комплексне дослідження та концертне виконання 

фортепіанної/камерно-фортепіанної музики А. Бабаджаняна: 

 «Шість картин» для фортепіано: 

«Імпровізація, «Народна», «Токкатіна», «Інтермеццо», 

«Хорал», «Сасунський танок»; 

 «Героїчна балада» для фортепіано з 

оркестром; 

 Тріо для фортепіано, скрипки та 

віолончелі fis-moll; 

 Соната для скрипки та фортепіано b-moll; 

 «Елегія» для фортепіано. 

 творчість композитора була публічно презентована у 

розмаїтті семантичних підходів до концертних та камерних 

фортепіанних жанрів; 

 відбулося прем’єрне виконання творів, які досі не звучали на 

одеських концертних сценах, зокрема: «Героїчної балади» для 

фортепіано з оркестром, Сонати для скрипки і фортепіано; 

 семантика камерності та концертності Арно Бабаджаняна 

проаналізована в контексті творчості композиторів барокової, 

класициської та романтичної доби; 

 здійснений цикл монологічних концертів, в яких камерно-

фортепіанні та сольно-фортепіанні твори Арно Бабаджаняна були 

презентовані в контексті камерної та концертної творчості композиторів 

різних історично-стильових напрямів. 

 

 Хронологічні межі творчого мистецького проекту. 

Хронологічні межі творчого мистецького проекту охоплюють історичний 

діапазон від XVII до XX cтоліття. У процесах розкриття явища камерності ми 

зверталися до творчості композиторів барокової доби (Розділ 2.1); риси 
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концертності та їх художньо-семантичні прояви аналізували та презентували 

в публічних виступах на прикладі творів віденських класиків та композиторів-

романтиків (Розділ 2.2). Становлення стильових особливостей творчості Арно 

Бабаджаняна досліджували в контексті художніх напрямків ХХ століття 

(Розділ 3.).  

Музичним матеріалом творчого мистецького проекту стали твори 

Г. Генделя, Г. Телемана, І. Бенди, А. Скарлатті, А. Калдара, Й. С. Баха, 

Л. Бетховена, С. Рахманінова, А. Бабаджаняна. 

Наукове обґрунтування творчого мистецького проекту та його ідеї 

були представлені на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

конференціях: 

 Міжнародна науково-творча конференція «Захід-Схід: культура і 

мистецтво.», присвячена пам’яті В. Ребікова та В. Малишевського. Одеса, 

25-26 вересня 2021р.; 

 II Міжнародна науково-практична конференція «Інновація та 

перспективи в науці світу». Ванкувер. Канада, 6-8 жовтня 2021р.; 

 XXIV Міжнародна науково-практична конференція: «Під лігою 

культури: мистецтво, наука, духовний розвиток» к 147-річчю з дня 

народження М. Реріха. Одеса, 19 листопада 2021 р.; 

 I Всеукраїнська науково-практична конференція «Одеські діалоги 

культур: творчість, людина, мова» та Круглому столі «Риторика медійного 

курсу». Одеса, 26-27 листопада 2021р. 
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2. Мкртичян Л. Спектри фортепіанної творчості Арно Бабаджаняна: 

семантика камерності та концертності // Науковий вісник Одеської 

національної музичної академії ім. А. В. Нежданової «Музичне мистецтво 

і культура». Випуск 33, том 2. Одеса : Гельветика, 2021. С. 163-174. 

Публікації, що засвідчують апробацію матеріалів 

наукового дослідження творчого мистецького проекту: 

1. Мкртичян Л. А. Художня образність і відмінності виконавських 

інтерпретацій «Героїчної балади» А. Бабаджаняна /Тези міжнародної 

науково-творчої інтернет-конференції Захід-Схід: Культура і мистецтво. 

Пам’яті В. Ребікова і В. Малішевського (Одеса 25-26 вересня 2021року). 

Одеса: Астропринт, 2022. С. 174-176. 

Теоретична та практична цінність. Проект узагальнює жанрово-

стильові здобутки Арно Бабаджанняна в його фортепіанних та камерно-

фортепіанних опусах. Аналіз та виконання фортепіанних творів в контексті 

визначення семантики камерності та концертності є актуальним для 

виконавців, насамперед піаністів, оскільки розкриває смислове 

прямування творів та окреслює шляхи достовірного стильового 

інтерпретування творів композитора. 

Дослідження та концертна презентація творів композитора 

обумовлюють розуміння мистецького універсалізму постаті Арно 

Бабаджаняна. 

Здійснений нами цикл концертів (9 концертних програм) дозволив 

представити риси камерності та концертності як в творчості Арно 

Бабаджаняна, так і композиторів інших історичних епох та стильових 

прямувань. 

Структура роботи. Робота складається з Анотацій, Вступу, трьох 

Розділів (6 підрозділів), Висновків, Списку використаних джерел (100 

позицій, з них іноземною мовою — 8), Додатку А, Додатку Б. Загальний 

обсяг роботи складає 132 сторінки, з них 92 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ 

Ідея презентації слухачам фортепіанного спадку А. Бабаджаняна 

виникла ще за часів навчання у бакалавраті ОНМА імені А. В. Нежданової і 

частково спроби були здійснені в творчих заходах академії в Концертному залі 

ОНМА імені А.В. Нежданової, в Камерному залі Одеської обласної філармонії 

ім. Д. Ойстраха, в Золотому залі Одеського літературного музею. Різножанрові 

твори композитора, відібрані для концертних виступів, продемонстрували 

різні підходи Арно Бабаджаняна до відтворення художньо-смислових засад у 

сольно-фортепіанних, камерно-фортепіанних, камерно-вокальних або 

фортепіанно-концертних опусах та застосування широкого спектру 

тембрально-фактурних та артикуляційно-динамічних фортепіанних засобів, 

притаманних саме піанізму Бабаджаняна-виконавця. 

Стилю кожного композитора притаманна певна образна система і, 

відповідно, система виразових засобів, які завжди носять індивідуалізований 

характер і проявляються в конкретному інтонаційному, метро-ритмічному, 

фактурно-гармонічному викладі. 

Дуже показовою в такому підході є концепція художніх принципів 

музичних стилів С. Скребкова, який зазначає, що фактура у певному розумінні 

відтворює методику роботи композитора над музичним матеріалом, що 

допомагає виявити неповторно-індивідуальні риси твору, і процес втілення 

творчого задуму стає певною мірою «злиттям» митця зі своїм творінням, що 

завжди несе відбиток «образу автора». Відтак – індивідуальний стиль постає 

концепцією «образу автора», певною сталістю, яка ґрунтується на 

систематизованому доборі різних інтонаційно-структурних і фактурних 

засобів для втілення ідейно-художнього задуму[79]. 

Розвиток цих думок знаходимо в роботах В. Виноградова [17]: 

індивідуальний стиль визначається трьома елементами: інтонаційно-

структурними та фактурними якостями музичного матеріалу; принципами 

його розвитку (процес становлення); технологією його втілення у формі 
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(музичний твір як результат процесу становлення). Інтонаційно-структурні та 

фактурні якості конкретного музичного матеріалу виявляють його своєрідну 

неповторність, оскільки саме у фактурі ґрунтуються та поєднуються всі без 

винятку стильові засоби. 

«Образ автора» в творах Арно Бабаджаняна яскраво відтворює його 

піаністичну виконавську манеру, що проявляється в різноманітті жанрово-

семантичних (камерних чи концертних) підходів до фактурного викладу і саме 

фортепіанна фактура постає комплексним показником індивідуального стилю 

композитора, в ній «акумулюються та взаємодіють індивідуальні стильові 

засоби…. Музична фактура художнього твору завжди випливає з музичного 

змісту, тобто є вторинною ознакою музичної ідеї» [17, с. 93]. 

Визначаючи фактуру комплексним показником індивідуального стилю 

композитора, науковці акцентують увагу на перевагу музичної фактури перед 

іншими елементами музичної мови. 

Для характеристики стилю митця або його творчого методу часто 

використовують його естетичні вислови або коментарі до створення певного 

твору, але, як зазначає А. Сохор, при всій їх цінності ці джерела можуть мати 

лише допоміжне значення, оскільки поняття стилю, методу, напряму повинні 

належати безпосередньо до художньої творчості та виконавства і мають 

виводитися з реальних, об’єктивно існуючих якостей та ознак самого 

мистецтва [84, с. 5]. 

Для виконавця музична, особливо фортепіанна, фактура виявляється 

підказкою-ключем до індивідуального «розшифрування» змісту твору, 

оскільки  постає конкретним «свідком» творчого пошуку композитора і 

засобом передачі музичних ідей. Це окреслює можливі шляхи вивчення різних 

смислових прямувань (камерних/концертних) в творах А. Бабаджаняна, а 

також визначення художньо-піаністичних стильових засобів, які відтворюють 

семантику камерності або концертності. 
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Потреба в поглибленому усвідомленні камерних та концертних підходів 

у художньо-виконавській творчості піаніста обумовила звернення до більш 

широкого репертуарного кола, – включення до концертних програм творів 

композиторів різних стильових напрямів (бароко, класицизму, романтизму) та 

звернення до вивчення генетичних засад камерності та концертності. 

 

1.2. Ґенеза камерності в інструментальній музиці. 

Починаючи від XVIII століття увага багатьох дослідників була 

спрямована на усвідомлення особливостей «камерного стилю», що 

підкреслювало первинність стильових ознак у камерній творчості та 

важливість виконавського аспекту у втіленні «камерного стилю» [107]. Тобто, 

саме з точки зору виконавського досвіду можливе художнє відтворення 

тонкощів камерного задуму і тільки «виконавський дотик» виконавця робить 

звучання одухотвореним, а тембр неповторним, відрізняючись забарвленням 

навіть у одного самого інструмента: явище добре відоме піаністам, коли рояль 

звучить (тобто живе) чи не звучить (тобто відтворює дію механіки); у 

художньо-смисловому наповненні інструментального звука проявляється не 

тільки професійна культура музиканта, але й соціальна та інтелектуальна 

культура, формуючи індивідуально-виконавську манеру звукоподання. 

Традиційно в характеристиці художніх та смислових особливостей 

камерної музики акцентувалася увага на акустично просторових показниках: 

обмежених просторах домашнього/салонного музикування, невеликих 

інструментальних складах та нечисленній слухацькій аудиторії. 

Науковці звертали увагу на досить різні аспекти камерних жанрів, 

зокрема, А. Сохор відзначав переважний інтерес до особистого, тяжіння до 

деталізації [82 c. 136-137]; А. Ступель підкреслював вирішальне значення 

акустичних умов, що вирізняє музику, яка звучить в кімнаті або ж в 

концертному залі: «Скромному звучанню камерних творів більше відповідає 

тиха домашня обстановка, що сприяє зосередженню уваги та роздумам» [86, 
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c.4]; Б. Асаф’єв виводив її відмінності саме із просторової складової, яка 

обумовлювала її характер, відбір засобів вираження, власну техніку і багато в 

чому власну спрямованість змісту [52, c.213]; В. Цуккерман знаходив у 

характерній задушевності тону, немов би зверненого до кожного окремого 

слухача; в психологічній заглибленості та тонкому нюансуванні; в серйозних 

інтелектуальних задачах, які висуває композитор [95 c.57]; І. Польська 

життєво важливим чинником функціонування камерної музики відзначає 

особливу емоційно-психологічну атмосферу, що утворюється завдяки 

просторовій, акустичній, психологічній специфіці самих камерних приміщень 

[61, c.93]. 

На думку Л. Повзун, генетичний код камерних жанрів містить 

«смислове ядро» камерності як спрямованості у вищу духовну сферу, що 

обумовлено тривалим перебуванням у спільних історичних та художніх 

умовах з музикою сакральною. І хоча в процесі розвитку камерно-

інструментальні жанри зазнали впливу багатьох історично-естетичних 

напрямів, смисловий фундамент – відчуття високості, водночас заглибленості 

у потаємні куточки душі, закладене в бароковий період, зберігається як 

головна «пам’ять жанру» [57, с.134]. А отже, камерність як семантична 

категорія формується не фізично-просторовими (обмежені простори) та 

соціологічними (соціальна спільність) показниками, а утворюється складним 

художньо-комунікативним конструктом «автор – твір – виконавець – ансамбль 

– акустичний простір – слухач», з безперечним правом першості семантичного 

авторського вмісту та художнього виконавського відтворення [57]. 

Звичайно, в процесі історичного руху відходять такі поняття як домашнє 

музикування, придворне середовище, до яких генетично належать жанри 

камерної музики, проте, як справедливо зазначає А. Сохор, процес 

узагальнення забезпечує стирання деталей, і характерні для певного 

історичного стилю жанри проявляють здатність утримуватися і поза межами 

доби, що їх народила [79, с. 165]. 



29 

 

  

Механізми історичної пам’яті призводять до того, що поряд з термінами 

«камерна музика», «камерний стиль» з’являється поняття камерність як 

узагальнення певних жанрово-стильових та смислових якостей, сформованих 

музичними та позамузичними прототипами. 

Відзначаючи значне місце, що посідають камерна музика та камерно-

ансамблеві жанри наприкінці ХХ століття, видатний дослідник ансамблевої 

проблематики Л. Гінзбург зазначав, що камерна музика на даному етапі 

трактується у новому концертному плані. Відповідно до розуміння її змісту, 

продиктованого сучасними естетичними вимогами, виконавці застосовують 

більш яскраві виразові виконавські засоби, насичену динаміку, різноманітну 

агогіку, ширше використовують контрастні засоби; новий підхід 

відтворюється і в артикуляційній сфері – смичкових штрихах, фортепіанному 

туше. Подібне трактування камерної музики сприяє більшій рельєфності, 

скульптурності втілення музичних образів та їх розвитку. Тим самим камерній 

музиці надаються риси концертності, що зумовлює її широкий діапазон та 

силу впливу на слухацьку аудиторію [19, с. 166]. 

Проте, як зазначає Л. Повзун, смислові ознаки камерності, народжені 

бароковою епохою, існують в якості генетичного «ядра» у різновидах 

камерно-ансамблевої творчості і, доповнюючись новими рисами, 

притаманними кожній наступній історичній епосі, не втрачають своїх 

специфічних першоджерел, поєднуючи побутово-тривіальне – піднесено-

сакральне, аматорсько-ігрове – професійно-виконавське, камерно-інтимне – 

концертно-надемоційне. 

На сьогодні, незалежно від просторово-акустичних умов виконання 

камерних творів, незмінною умовою автентичності їх звучання є майстерне 

володіння тонкощами динамічного нюансування та інструментального туше, 

завдяки чому відтворюється специфічно-інтимна, задушевна атмосфера 

музикування у «своєму» просторі і дозволяє занурюватися у більш глибинні 

шари людської свідомості, особистих почуттів. Тобто камерне музикування 
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передбачає об’єднання однодумців у комфортному соціокультурному 

просторі для обміну певною емоційною інформацією у процесі виконання та 

сприйняття музики. Смислова узгодженість трьох складових 

(композиторського змісту – виконавської інтерпретації – «співзвучної» 

слухацької аудиторії) утворює жанрово-комунікативний феномен – 

семантичну структуру Аrte da camera (мистецтво камерного музикування) [57. 

С. 73]. 

 

1.2. Поняття концертності в різних жанрово-семантичних підходах 

 

Під музикознавчою термінологією розуміється сукупність слів та 

сполучень, що отримали у професійній мові музикантів, у спеціальних 

теоретичних дослідженнях статус термінів. Проте, як зазначає Є. Назайкінський, 

існують ситуації коли музично-теоретичного поняття ще не існує, а термін 

(потенційний термін) вже з’явився. Він виникає як поетичний опис, образна 

асоціація і, закріпившись у свідомості музикантів, сам починає працювати над 

створенням відповідного йому поняття, добираючи до своєї сфері конкретні 

смисли [52, с. 154]. 

Вислів науковця як найкраще відповідає терміну концертність, який має 

надзвичайну кількість дискурсивних характеристик. Це зайвий раз підтверджує 

правильність думки Б. Асаф’єва про те, що кожний термін у мистецтві, якщо він 

живий, являє собою дещо рухливе та мінливе, а скоріш, співіснування 

взаємопротилежних тенденцій, ніж точно відмежовані розміри «вічної істини» 

[10, с. 196]. 

Термін концертність виник як похідний від слова концерт, яке, як відомо, 

є генетично похідним від різних етимологічних значень: від нім. Konzert - 

«узгодження», «злагодженість», від італ. сoncerto – «гармонія», «згода» і лат. 

сoncerto – «змагання». Тобто термін є семантично амбівалентним, що передбачає 

як узгоджену взаємодію всіх художньо-виконавських чинників, так і змагальний 
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ефект, що в різних жанрових підходах проявляється в індивідуальних авторських 

формах. Найчастіше застосовується з метою підкреслення засад 

інструментальної змагальності в процесі тематичного розвитку. 

Використовуючи термін концертність у дослідженні жанру 

інструментального концерту, А. Сохор вважає окремими його проявами 

ораторіальність, симфонічність, романсовість, сонатність, квартетність [83, 

с. 250]. 

На думку Б. Асаф’єва, явище концертності виходить за межі конкретних 

жанрів та форм (аналогічно до інших парних понять: симфонія - симфонізм, 

варіації - варіаційність і т. д.). Порівнюючи концертні та симфонічні принципи 

розвитку, науковець зазначає, що концертність слід тлумачити як «ідею 

розвитку», що передбачає досконалість інструментального діалогу, експресію 

його емоційно-драматургічного виразу і інструмент/інструменти, що 

концертують розкривають два/декілька інструментально-тембральних начал, дві 

тематичні течії, що розвивають свої погляди діалектично, у свідомості 

постійного співіснування ідеї панівної та нею породженої ідеї контрастної [2, 

c. 218]. З точки зору Є. Назайкінського, концертність (разом із пісенністю та 

симфонізмом) є вищим рівнем узагальнення; епічними рисами концертності 

науковець вважає оповідальне, риторичне, ораторське начало [11, с. 153]. 

В роботі «Стиль та жанр у музиці» М. Тараканов вважає сутністю жанру 

концерта та поняття концертності зіставлення різних образних начал, оскільки 

саме в концертних жанрах найбільш яскраво проявляються ігрові засади в їх 

специфічно-музичному вираженні [89, c. 6]. 

Ігрові засади у жанрі концерту розкриваються багатозначно. Висунення на 

перший план соліста, який протиставлений оркестру навіть у тому випадку, коли 

вони доповнюють один одного, породжує функціональний розподіл, а саме – 

рольову гру, яку ми можемо спостерігати в театральній постановці, в якій 

відбувається паритетна рольова взаємодія двох акторів і в той же час – прагнення 

до самоствердження та реалізації власних амбіцій. Всередині концертного 
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змагання виникають відносини узгодження/злагоди або протиборства, відносної 

переваги однієї сторони над іншою, а зрештою досягається суперечлива єдність 

двох начал. В концерті з'являється ключова для жанру концерту позиція «об'єкт-

суб'єкт»: як об'єкт виступає оркестр з його збалансованістю і орієнтацією на 

паритетну взаємодію, а в ролі суб'єкта - виконавець з його прагненням до 

самоствердження, природним наслідком чого стає ідея змагальності (та 

контрастних протиставлень) провідного інструменту та оркестру [65].  

В музикознавчій літературі науковцями окреслюються декілька 

характерних рис концертності: змагальність, віртуозність, риторичність та 

імпровізаційність. 

Змагальність як принцип контрастних зіставлень в музиці має довгий 

історичний «шлейф», зокрема, на думку І. Хейзінги, ні в якому публічному 

людському діянні, починаючи з поєдинку Апполона і Марсія і до наших днів 

фактор змагання не був таким очевидним, як у музиці. При цьому авторка 

зазначає, що змагальність у музиці, і зокрема в жанрі концерта, завжди носить 

умовний характер, бо перемоги або будь-якого виграшу не існує, а отже, немає й 

прямої зацікавленості в ній у тих, хто «змагається». В концерті, незважаючи на 

безперечну змагальну природу, кінцева мета завжди - досконалість діалогу та 

досягнення єдності умовно протиборчих сторін [94]. 

Композитори відтворюють ідею змагальності та контрастування 

різноманітними художньо-виразовими засобами: динамічними, тембральними, 

артикуляційними, таким чином в концерті виникає умовна, ідеалізована форма 

змагання спільно граючих музикантів, що передбачає взаємне узгодження їхніх 

зусиль. Принцип змагання не виключає, а швидше передбачає взаємну згоду 

учасників, їхнє об'єднання у прагненні до спільної мети. В даному випадку ми 

спостерігаємо характерну для феномена гри умовність, коли гра лише моделює 

реальну ситуацію протиборства, та її правила заздалегідь обумовлені усіма її 

учасниками. «Домовленість» при цьому має особливий, специфічний характер, в 
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основі якого лежать живе відчуття музичного тексту та налаштування на спільну 

творчість, долучення до авторської ідеї [94]. 

Віртуозність – покажчик, який вважають важливим у відтворенні 

принципів концертності, а віртуозний інструменталізм в концертних жанрах 

(особливо, в концертах для сольного інструменту з оркестром) постає потужним 

засобом впливу на слухача і передбачає майстерне володіння багатим арсеналом 

виконавсько-технологічних та художньо-виразових виконавських засобів. На 

думку М. Тараканова, віртуозність не може бути самоціллю, оскільки слухача 

завжди підкорює віртуозність, що демонструє найвищий рівень художньої 

майстерності, і, водночас, йому зовсім не цікава гра, що спрямована на 

подолання технічних труднощів [89]. 

Риторичність – здатність до ораторської майстерності, до красномовства 

(відповідно до етимології слова) - в барокову добу стала наукою про музичну 

виразовість як особливу сферу музично-естетичного та емоційного впливу на 

слухача, опанування якою було невід’ємною cкладовою композиторської 

техніки та виконавських імпровізаторських вмінь. Це спонукало композиторів у 

передмовах до своїх збірок пропонувати власні версії інструментальних 

риторичних зворотів, розширюючи таким чином виражальні засоби музичної 

мови. З одного боку, така практика полегшувала завдання виконавцям, 

пояснюючи як саме має звучати риторична фігура, з іншого, створювалося багато 

версій звучання при однаковому символі-позначці, що і досі веде до дискусій про 

правильність їх розшифрування між виконавцями різних шкіл. 

 Імпровізаційність як провідна риса клавіриста-ансамбліста була 

надзвичайно затребувана в епоху бароко, коли партія basso continuo, виконувана 

за цифрованим басом, вимагала від клавіриста розвиненої художньої та 

виконавсько-технологічної фантазії, і передбачала як досконале відчуття 

композиційної форми, так і багатий «інструментальний набір» художньо-

виконавських засобів. Саме від майстерності клавіриста залежав фактурно-
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звуковий варіант певного твору, який і ставав вирішальним чинником у 

відтворенні художнього цілого авторського задуму. 

Нагадаймо, шо поняття концертності осмислюється і як концертна 

ситуація, зокрема, Є. Назайкінський у роботі «Про психологію музичного 

сприйняття» [51] окреслює певні засоби та принципи концертної ситуації: 

«…принцип виявлення діапазону художніх можливостей виконавської 

майстерності, прийом співставлення видів виконавської техніки, типів музичної 

образності, принцип рельєфності, плакатності музичної форми, принцип 

множинності емоційного, характеристичного та логічного впливу на великі маси 

слухачів [51, с. 277], у максимально концентрованому вигляді реалізовуються 

саме в жанрі інструментального концерту – квінтесенції жанрово-

комунікативної ситуації концертності. 

Яскраву підказку стосовно концертності, а відтак і виконавського 

налаштування на концертний тонус та концертне звукоподання надає 

Б. Ярустовський, пропонуючи «принципом крупного штриха» для оперних 

співаків. Цей принцип передбачає відтворення у ве ликих формах всіх художніх 

елементів крупними штрихами, чітко, яскраво, оскільки дрібна обробка деталей 

«губиться на великих просторах театральної сцени» [77, с. 283]. С. Скребков 

визначав це явище як «музичну драматургію крупного плану» [79, с. 256]; на 

думку А. Сохора, «укрупнена подача музичного матеріалу» є надбанням 

театральної музики, причому ці вимоги адресовані як виконавцям, так і 

композитору [85, с. 62]. 

Все вищезазначене надає підстави стверджувати, що термін концертність 

продовжує працювати над своїм образом та постійно розширює сферу впливу. І 

провідна роль в цьому процесі, безумовно, належить виконавцям, оскільки 

незалежно від жанрової приналежності виконуваного твору, необхідною умовою 

концертного/публічного виступу є душевне налаштування на натхненний (на 

емоційно піднесених «концертних тонах») монолог з публікою та емпатійний 

діалог з творчим задумом автора. 
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКИХ АСПЕКТІВ: 

ВЗАЄМОДІЯ КАМЕРНОСТІ ТА КОНЦЕРТНОСТІ В РІЗНИХ 

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИХ КОНТЕКСТАХ 

 

Кожній із груп жанрів – концертній, камерній, пленерній – притаманні як 

типові для неї естетичні норми, соціокультурні особливості існування, образні 

сфери, так і суто матеріальні, суто фізичні умови. У відповідності до цих умов, 

як важлива деталь жанрового комплексу, поступово, впродовж всієї історії 

професійної музики формувалися інструментальні сполучення, кристалізувалися 

особливі прийоми звуковидобування, тембральна та динамічна шкала, фактурні 

параметри, тобто фактори, які, на думку Є. Назайкінського, безпосередньо для 

слуху визначають характер камерного, концертного, пленерного звучання. І чим 

більше жанр віддаляється від своїх первинних умов, чим інтенсивніше 

засвоюється у якості вторинного, тим більш суттєву роль відіграють його власне 

музичні прояви: відтворений в музиці первинний жанр втрачає притаманні йому 

реальні контекстні зв’язки, але вони зберігаються в музичній пам’яті жанру і 

потім оживають у вигляді асоціацій (усвідомлених чи підсвідомих) в уяві 

слухачів [49, с. 149–150]. 

У роздумах науковця чітко окреслені провідні завдання, з якими 

стикається кожний виконавець в процесі втілення певного авторського задуму, – 

достовірне відтворення елементів музичної мови, що дозволяє на слух визначати 

приналежність твору до конкретного стильового напряму або жанрової сфери 

(камерної, концертної тощо). Оскільки кожному стилю притаманна певна 

образна система, і, відповідно, система художніх виразових засобів, які в умовах 

конкретного стилю (історичного, національного/авторського) завжди носять 

індивідуалізований характер, саме виконавська майстерність, професійне 

володіння багатим арсеналом художньо-виконавських засобів здатні занурити 

слухача у запропоновану автором жанрово-комунікативну ситуацію. 
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Як зазначає С. Скребков, доцільно поєднувати жанри у групи не за 

формами існування, а за музичними критеріями, що дозволяє утворити 

типологію високого рівня узагальнення – типологію не самих жанрів чи 

жанрових груп, а певних музичних якостей, що проявляють себе не тільки в 

межах будь-якої однієї групи, але й далеко поза її межами. Оскільки жанри є 

категорією мінливою, - вони народжуються, розвиваються та зазнають 

історично-естетичних змін, проте зберігають спільне генетичне коріння для всіх 

творчих «нащадків» [79, с. 165]. 

Так само у виконавських жанрах протягом тривалого історичного часу 

кристалізуються засоби художньо-інструментальної виразовості, традиції 

виконання, специфічно інструментальні артикуляційні та динамічні показники, 

культура звуковедення, - тобто ті особливі художні критерії, які неможливі в 

іншому жанровому контексті, що надає підстави говорити про певний 

«жанровий виконавський фонд». 

Звертаючись до узагальнюючої жанрової концепції, ми стикаємося з 

низкою питань, відповідь на які має визначити приналежність твору до певної 

жанрової групи: 

1) умови виконання – де виконується (великий чи малий 

концертний зал, оперна чи драматична сцена, вулиця чи площа, домашня 

обстановка); 

2) типологія виконавців – хто виконує (склад виконавців, їх 

чисельність, участь голосів чи інструментів); 

3) призначення – для кого виконується (склад аудиторії, її 

чисельність, музична підготовленість, смаки); 

4) мета виконання – для чого виконується (прикладне-вжиткове чи 

естетичне призначення); 

5) об’єкт виконання – що виконується (зміст твору, коло образів, 

тип виразовості, комплекс виразових засобів) [95, с. 60]. 
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ЯК? 

Але тут не звучить питання, яке є найважливішим для життя твору: ЯК 

виконується, хоча, з нашої точки зору, саме від цього неформального 

запитання залежить сприйняття твору слухачами і його подальша доля. 

Музична спадщина знає багато випадків, коли невдале перше виконання 

надовго відкладало твір у «схованку історії». 

У виконавському процесі значну роль відіграють засоби художньої 

виразовості, які здатні особливим чином «підтвердити» приналежність твору 

до конкретної жанрово-стильової сфери: виписані однаковим чином 

артикуляційні та динамічні показники завдяки стильовій культурі 

звуковедення та «звукотворчій волі» виконавця можуть нести різне образно-

смислове навантаження. 

Саме виконавське подання та виконавський тонус вважаємо 

визначальним у достовірному донесенні до слухача рис камерності або 

концертності у кожному конкретному випадку. 

Художньо-семантичні особливості кожної з цих сфер (камерної та 

концертної) містяться в цілому комплексі засобів виразовості, які 

кристалізувалися протягом тривалого історичного становлення жанрових 

різновидів: кожна епоха доповнювала виконавський арсенал новими 

художньо-інструментальними засобами вираження відповідно до естетичних 

потреб суспільства, що сприяло накопиченню об’ємного тембрального, 

артикуляційного, динамічного виконавського потенціалу, збагачуючи 

водночас і змістовно-образний лад художнього мислення виконавця. 

І камерній, і концертній сфері притаманні власні суто зовнішні 

просторово-фізичні показники: об’єм звукового поля, акустичні 

характеристики відлуння та поглинання звуків, час реверберації – 

післязвучання, гулкості, що інтуїтивно або свідомо враховуються 

виконавцями: тендітне нюансування у межах рр неможливе у творі, який 

розрахований на великий відкритий простір, зокрема, візерункова фактурна 
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мелізматика барокових творів, що виконувалася в камерних салонах, була 

недоречною в храмових просторах або у великих концертних залах [51, с. 150]. 

Дослідженням акустичних умов приміщень займається спеціальна наука 

«архітектурна акустика», що вивчає звучання музики чи людської мови у 

різних акустичних просторах, вивчаючи доцільність певного розміщення 

слухацької та виконавської «зон». Згідно з її положеннями, віддзеркалення 

звука хоча і надає незначне корисне збільшення гучності, проте може 

виявитися і причиною акустичних недоліків приміщення. Так, наприклад, у 

приміщеннях з твердими та гладкими поверхнями втрачається мало звукової 

енергії, що призводить до значно більшого відлуння від стін до настання 

повного завмирання звука. Це подовження звука (реверберація) є одним з 

характерних акустичних недоліків звичайних залів. У таких залах звуки досить 

довго не «завмирають», і наступні звуки нашаровуються на попереднє 

звучання, що призводить до часткової втрати артикуляції: виникає ефект 

«запедалювання», як при грі на роялі з постійним використанням правої педалі 

[16, с. 30–31]. 

З нашої точки зору, акустично-просторова складова має суттєве 

значення для виконавців, які, на жаль, не часто замислюються над 

архітектурними особливостями приміщень, в яких доводиться виступати. 

Знання закономірностей поширення звуку має велике значення 

практично в усіх областях людської діяльності. Дуже вдалим є створення 

відомим науковцем-акустиком Брюссом Ліндсеєм графічного зображення, 

відомого як «Ліндсеївське колесо акустики», в якому виділено чотири галузі 

людської активності, для яких акустичні знання мають важливе значення. 

Звичайно, що виконання творів в концертних умовах або в умовах камерного 

салону має відмінності, і виконавець іманентно має налаштовуватись на певні 

акустичні параметри, оскільки  в різних концертних приміщеннях виконавець 

та слухач по-різному сприймають звучання інструментів. 
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У піаністів головна увага фокусується на інструментальних якостях 

роялів, інколи, у виступах з оркестром, цікавить можливість слухового та 

візуального контакту з учасниками спільного музикування, проте саме від 

просторово-акустичних показників залежить слухацька оцінка цілісності та 

завершеності виконання. 

Безумовно, просторово-акустичні властивості певного концертного 

приміщення значною мірою впливають на виконавське звукоподання, що 

вимагає певної артикуляційної корекції для «донесення» задуманого 

звукового результату до слухацької зони. Окрім реверберації відлуння звуків 

народжує цілий ряд побічних явищ: «розмивання» звука, резонанс, що 

викликає викривлення синхронності спільного звучання у випадку виступу з 

оркестром. В той же час сценічна «раковина», одночасно із завданням 

спрямування звуків в зал, є свого роду «ємністю для змішування звуків» – 

злиття різноманітних інструментальних барв, що знімає різкість окремих 

тембрів та надає бархатистості та об’ємності загальному звучанню [16]. 

Для презентованого нами творчого мистецького проекту просторово-

естетична складова була надзвичайно важливою, оскільки стильовий та 

жанровий вміст концертних програм був дуже різноманітний, виконання 

творів відбувалося в самих різних концертних і камерних залах та для 

різноманітних слухацьких аудиторій. Це потребувало емоційно-

психологічного настрою на нові просторово-акустичні виконавські умови, а 

відтак корекції звичної динаміки, застосування педалі, оскільки тільки 

виконавець може відтворити відповідний виконуваній програмі жанровий 

контекст та розставити смислові акценти твору в будь-яких (концертних, 

камерних) умовах виконання. 

Керуючись таким підходом, вважаємо необхідним комплексне 

дослідження рис камерності та концертності у їх взаємодії та 

взаємозапереченні у творах композиторів різних стильових прямувань. 
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1. 1. Художньо-виконавські засоби втілення камерності в 

інструментальних творах композиторів барокової доби 

Для поглибленого усвідомлення та опанування камерно-

інструментальної художньої сфери ми відібрали для творчого мистецького 

проекту твори композиторів барокової доби. 

Оскільки стиль бароко науковці називають умовно «великим» 

історичним стилем, який охоплює значний проміжок часу, в середині якого 

виникають стильові відгалуження, які всотують певні риси пануючого стилю 

та додають особливі ознаки свого, нами в концертних програмах були 

презентовані твори композиторів різних національних шкіл, в яких можна 

спостерігати різні підходи композиторів до змістовної та композиційної, 

інструментальної та тембральної складових. 

Це обумовило наше звернення до теоретичних трактатів науковців 

барокової доби, які звертали особливу увагу на тембрально-інструментальні 

поєднання та називали кожний інструмент певною семантичною одиницею. 

Так, з точки зору Й. Маттезона, семантика інструментальних тембрів почала 

складатися ще в античності та середньовіччі, проте як музичне явище була 

усвідомлена лише у XVII столітті і тоді ж закріплена в працях музичних 

теоретиків, філософів, поетів (Дж. Драйдена, Й. Г. Вальтера). 

Для осмислення семантики камерності вважаємо важливим звернення до 

музично-естетичної концепції Маттезона1 - теорії афектів, яка передбачає 

наявність змістовного наповнення музики певними «вираженням» або 

«зображенням» людських пристрастей. Прихильники цієї теорії вважали 

необхідним захищати природні та правдиві емоцій, виразності музики, 

                                                             
1 Теорія Матезона знайшла багато прихильників серед музикантів, філософів та естетиків (Г. Ф. Телеман, І. Г. 

Вальтер («Музичний лексикон»), Ф. Е. Бах, І. І. Кванц, частково Г. Е. Лессінг, абат Ж. Б. Дюбо, Ж. Ж. Руссо, Д. 

Дідро («Племінник Рамо»), К. А. Гельвецій («Про розум»), А. Е. М. Гретрі («Мемуари»)). 
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прагнули донести «невимовність» почуттів та пристрастей музичними 

засобами, виступаючи проти вузького техніцизму [106]. 

У провідному завданні музики - «насолоджувати» та «хвилювати» - 

важливе місце для виконавців та дослідників зайняли засоби художньої 

виразності – музична риторика, яку О. Захарова називає «близькою до 

ораторського мистецтва, котре має належним чином впливати на публіку» 

[32]. 

На думку М. Друзкіна, головна спрямованість риторики – вчити, 

насолоджувати, турбувати, дивувати – була співзвучна естетиці бароко, 

слугувала організуючим чинником у творчому процесі, стимулювала художні 

відкриття, насамперед у сфері емоційного впливу. Ораторські засоби 

призводили до риторичної патетики – всеосяжної якості культури бароко» [26, 

c. 158 - 159]. 

Італійський композитор Дж. Каччіні в передмові до книги «Нова 

музика» визначив важливі принципи риторики, вважаючи, що: музика не що 

інше як спочатку ритм, а потім вже звук, а зовсім не навпаки [103]. 

Риторика стає для XVIІ століття синонімом змістовності - зароджується 

ставлення до музики як до мови. В термінах риторики осмислюється новий 

музичний лексикон, що вбирає в себе численні яскраво-виразові прийоми. 

Музично-риторичні фігури стають носіями визначеного і зрозумілого всім 

змісту – логіки музичного твору, з їхньою допомогою до слухачів промовляє 

та переконує як композитор, так і виконавець. В музичному мистецтві була 

розроблена система риторичних фігур, що сформувались у вокальній музиці, 

проте широкого розповсюдження отримали саме в інструментальних жанрах 

[32, c. 13] Орнаментальні технології сприяли прикрашанню нетривалого звуку 

клавесину, надавали підкресленого смислового значення інтонаційним 

зворотам. Для пояснення власних риторичних задумів до виконавців 

композитори часто використовували передмови до своїх друкованих збірок, в 
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яких регламентували застосування конкретних риторичних фігур, формуючи 

витончений інструментальний стиль виконавців та вишуканий смак слухачів. 

Музично-риторичні фігури були своєрідним проявом притаманного 

всьому мистецтву бароко прагненню до декоративності: згідно естетичних 

поглядів епохи, прикраси вважалися ознакою високої художньої змістовності. 

Саме поняття музично-риторичної «фігури» часто ототожнювали з поняттям 

«орнамент», що проявлялося у вигляді особливо прикрашеного гармонічного 

чи мелодичного викладу. Специфічною формою прояву орнаментики в музиці 

була її імпровізаційність – прикраси в мелодиці, як правило, не виписувалися 

композитором, а імпровізувалися при виконанні. Причому інтенсивність їх 

застосування суттєво відрізняється у різних композиторів. Фігури мали 

здатність до сильного емоційного впливу, до вираження індивідуального-

авторського начала в межах типового, демонстрували мистецтво композитора 

та виконавця, були необхідним засобом для створення «афектованого» стилю, 

який відповідав затребуваній на той час теорії афектів [32]. 

В рамках нашого проекту особливу увагу сфокусовано на жанрових та 

стильових особливостях камерних творів композиторів Німеччини, Італії, 

Чехії, Франції, Англії; в кожній з цих національній школі існували певні 

традиції, що знайшли втілення у певних інструментально-тембральних 

преференціях. 

В Італії існувало навіть декілька інструментально-виконавських шкіл, 

кожна з яких надавала перевагу певним жанровим різновидам та вносила 

власні стилістичні окремості, відрізняючись органологічними уподобаннями 

та художньо-виконавськими засобами. Зокрема, у творчості майстрів 

болонської школи переважали церковні сонати; моденські майстри проявляли 

інтерес до обох різновидів жанру – камерних та церковних, однак вносили 

специфічні риси в камерну сонату, використовуючи замість італійських 

французькі танці. Болонці більше тяжіли до суто струнного звучання 

ансамблів мелодичних інструментів: «Стрункість та гармонійність цілого, 
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єдність прийомів, вимогливість до відбору засобів (при яскравості 

драматургічних контрастів), раціональна, продумана організація матеріалу 

складали невід’ємну якість болонської традиції» [76, с. 140]. Важливим 

досягненням болонської школи було прагнення до кантабільності, що 

уможливило створення кантабільного стилю в інструментальній, особливо 

скрипковій, мелодиці широкого дихання, з багатою емоційною виразністю, в 

тому числі, ліричною, наближеною до вокального співу. 

Розквітом болонської школи вважається творчість А. Кореллі, Б. Попова 

називає його справжнім майстром: «Найвеличніший віртуоз свого часу, який 

мав казкову владу над своїм інструментом, Кореллі як ніхто інший знав міру 

можливостей віртуозного, завжди відчував ту грань, яка відокремлює красу та 

химерність. Він.. ніколи не принижував скрипку до знаряддя віртуозності» 

[63]. 

Для нашого концерту «Звукова гармонія бароко» в Одеському будинку-

музеї імені М. К Реріха були обрані твори найбільш самобутніх композиторів 

болонської школи - А. Вівальді, Т. Альбіноні, А. Кальдара, А. Лотті. 

Венеціанські композитори надавали перевагу дерев’яним духовим 

інструментам в ансамблевих творах, для соло-сонат активно залучалися 

струнні інструменти, з притаманним їм прагненням до віртуозності, 

концертування, пошуків нових технічних засобів, іноді запозичених з 

виконавської практики народних скрипалів (засновник школи Маріні суттєво 

розширив виразові можливості скрипки, використовуючи різноманітні 

tremolo, подвійні ноти, scordatura). 

Варто відзначити ще одного представника епохи бароко Антоніо 

Калдара, в творчості якого переплелись яскраве мелодійне начало (традиція 

італійської музики) та відточена поліфонічна майстерність (вплив австрійської 

музичної культури). Наряду з Антоніо Лотті, Антоніо Калдара був одним із 

вищих майстрів вокальної музики свого часу - церковної, ораторіальної та 

світської. Композитор поєднав венеціанські та неаполітанські традиції з 
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елементами австрійської та чеської музичної культури, привабливість 

південної мелодії з розвиненою контрапунктичною технікою. Більше 

значущий як автор інструментальної музики, Кальдара все більше виділявся 

(серед послідовників А. Кореллі) своїми церковними сонатами. 

У французькій школі інструментальні пошуки представлені творчістю 

Ф. Куперена, який створив синтетичний італійсько-французький стиль, ідея 

якого декларувалася автором у передмові до збірки «Примирені смаки»: 

Аполлон переконує Люллі та Кореллі в тому, що сполучення французького та 

італійського смаків є шляхом до музичної довершеності. Збірка містила тріо-

сонати «Парнас, або Апофеоз Кореллі» та «Апофеоз Люллі», що вирізнялися 

делікатним відтворенням французьких музичних традицій – програмності, 

театральності, специфічної орнаментації, сюїтності [28 с. 82]. Камерні тріо-

сонати Ф. Куперена є яскравим прикладом барокових тембрально-

ансамблевих трансформацій, що уможливлювали виконання у складі двох 

скрипок з basso continuo або двома клавесинами; аналогічним чином могли 

виконуватися і певні клавірні твори композитора, в яких принцип варіантності 

розповсюджувався на вибір способу виконання (на двох клавесинах чи на 

одному); при відповідній перестановці партій твори могли трансформуватися 

у інший за складом та кількістю інструментів ансамбль, в тому числі і в тріо-

сонату [62, с. 144]. 

Ф. Куперен, на відміну від багатьох інших авторів, приділяв значну 

увагу виконавській інтерпретації власних творів, пояснюючи виконавцям свої 

наміри, зокрема: у передмові до видання тріо-сонати «Апофеоз Люллі» 

композитор виклав можливі способи трансформації інструментального 

складу; в трактаті «Мистецтво гри на клавесині» звернув особливу увагу на 

засоби виконавського звукоподання, порівнюючи артикуляцію, мелодію з 

прийомами декламації; роз’яснюючи застосування інструментальної 

орнаментики, систематизував виконання провідних різновидів музичної 

риторики («мелізмів») [38]. 
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Ф. Куперену притаманний оригінальний клавесинний стиль, який 

відрізняється тонкістю та витонченістю, відточеністю мініатюрних форм, 

витоки якого знаходимо у стилі рококо. 

Ф. Куперена «Парнас або Апофеоз Кореллі» 

 

Нами було презентовано в концертному виступі «Музика сильніша з 

почуттів у будинку-музеї ім. М. К. Реріха відомий твір, тріо-сонату 

Ф. Куперена «Парнас або Апофеоз Кореллі», який був присвячений його 

улюбленому композитору А. Кореллі. 

Творчість іншого французького композитора барокового періоду 

Ж. М. Леклера є значним внеском у формування французької скрипкової 

школи. Гра блискучого скрипаля вирізнялася ніжністю та виразністю тону, 

майстерністю віртуозного володіння подвійними нотами й акордами, що 

знайшло відтворення у його скрипкових композиціях. Свої інструментальні 

здобутки автор втілив у тріо-сонатах, які відзначені насиченістю скрипкової 

фактури, мелодичним та ритмічним різноманіттям (творчий спадок 

Ж. М. Леклера складають виключно твори для скрипки чи ансамблю скрипок). 

Хоча для англійської ансамблевої традиції характерною була участь 

духових інструментів у камерному музикуванні, Г. Перселл в тріо-сонатах 

звертається до струнно-смичкових інструментів, що було новим шляхом, який 

суттєво збагатив англійську інструментально-ансамблеву музику. Автор не 

ставить перед виконавцями складних віртуозних завдань, проте насичує 

ансамблеву фактуру варіаційними та контрапунктичними прийомами 

розвитку. Як і Ф. Куперен, в одній із своїх сонатних збірок Г. Перселл надає 

таблицю виконавського розшифрування мелізмів, тим самим заохочуючи до 
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усталення певних виконавських канонів застосування риторичних 

прикрашань. Власне бачення інструментально-рольових функцій в тріо-

сонатах композитор визначає у назві творів: «Cонати на 3 партії» для двох 

скрипок, віоли да гамба і генерал-баса (органа або чембало-клавесина), 

демонструючи інструментально-тембральну універсальність художнього 

задуму. 

Німецькій школі – притаманна більша масштабність задумів, свобода 

фантазії, схильності до патетики, драматизму та ораторській інтонації. У 

творчості німецького композитора Г. Ф. Телемана (1681–1767) переплелись 

поліфонічний і гомофонно-гармонічний стилі. Протягом усього свого життя 

він вів пошуки нових гармонічних засобів, у зв’язку з чим індивідуальний 

стиль композитора постійно змінювався. Незважаючи на розважальний 

характер низки його опусів, про що свідчать заголовки трьох камерно-

інструментальних збірок – «Застільна музика», Г. Телеман активно реагував 

на зміну соціальних умов життя і вважав за доцільне виховувати публіку, про 

що яскраво свідчить передмова до трактату «Вправи зі співу, гри та генерал-

баса», де поряд з елементами музики і гармонії надаються правила моралі. 

Був в нашому концерті і прем’єрний показ Сонати для флейти та клавіру 

чеського композитора та скрипаля Ф. Бенди епохи бароко (1709–1786). У своїй 

творчості Бенда поєднував віртуозність і мелодійність, перемежовуючи 

співучі мелодії експресивними віртуозними фігураціями сольних 

інструментів, часто додавав фольклорні інтонації Чехії, дуже активно 

застосовував орнаментальні фігури. Улюбленим мелодійним інструментом 

Ф. Бенда відібрав флейту, в його доробку: 5 концертів для флейти з оркестром, 

15 сонат для флейти з continuo, тріо-соната для 2-х флейт з basso continuo, тріо-

соната для флейти скрипки і basso-continuo. Зокрема, в Сонаті для флейти 

e- moll композитор надає провідне образне і тематичне значення флейті, партія 

клавіру виконує, загалом, функцію гармонічного та ритмічного утримання. 

При виконання цієї сонати піаніст має враховувати тонкості артикуляційного 
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та динамічного подання, яке було характерне для клавесинів, особливо це 

стосується ансамблю із флейтою, яка має менший динамічний діапазон. 

Текстологічний аналіз та концертне виконання низки сонат різних 

авторів надало підстави для висновку, що саме в жанрових різновидах 

барокової доби формується семантичне підґрунтя рис камерності та 

концертності, оскільки в надрах соло-сонати та тріо-сонати формувалися різні 

жанрово-семантичні підходи. 

Підтвердження знаходимо в роботах Л. Повзун, яка зазначає: провідним 

принципом соло-сонати була спрямованість на яскраве подання художньо-

інструментальних властивостей солюючого інструмента і виконання ad libitum 

партії basso continuo (в будь-якому з можливих органологічних варіантів) не 

змінювало її підлеглих функцій, а створювало доцільне тло для солюючого 

інструмента, що відбувалося за рахунок динамічної (гучнісне «непоглинання» 

солюючого інструмента), артикуляційної (штрихова одноманітність, на 

відміну від динаміко-штрихового різноманіття солюючого інструмента), 

фактурної (підтримання акордико-гармонічного балансу ансамблю) 

складових. В тріо-сонаті інструментально-рольові функції будувалися на 

засадах узгодження-доповнення, що потребувало підкреслення не 

індивідуально-інструментальних якостей, а здатності до ансамблевої 

асиміляції, тобто можливості до художнього злиття з інструментами іншої 

специфіки звуковидобування [57, с. 273]. Одним з важливих «відкриттів» 

епохи стало відділення музики від словесного тексту і поява категорій 

«чистої», «абсолютної» музики, що обумовило розквіт самостійних 

інструментальних жанрів та формування інструменталізму як особливого типу 

мислення. Прагнення композиторів до всебічного показу художніх та 

технічних можливостей інструмента сприяло розвитку віртуозності та 

імпровізаційності; нові клавірні інструментальні жанри - фантазія, токката, 

концерт - несуть ознаки імпровізійно-віртуозного сприйняття та розуміння 

концертно-інструментального стилю. 
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«Зароджувався важливий принцип музичного бароко – принцип 

концертування, тобто змагання та протиставлення фактурних елементів, 

«ярусів», партій голосів та груп інструментів. Цей принцип, який пронизував 

інструментальну та вокальну музику, був засобом експонування та розвитку, 

повністю реалізувався в жанрі концерту з його специфічною формою [3]. 

Для аналізу семантичних проявів концертності в барокову епоху нами 

була відібрана для концертного виконання Клавірна токата ре мінор 

Й. С. Баха. Музика Баха потребує особливих якостей від піаніста-

інтерпретатора: лінеарного мислення, вміння підпорядковувати весь арсенал 

виразних засобів виконавця, суворої логіки поліфонічного розвитку, великої 

технічної досконалості і звичайно доброї пам’яті. За часів композитора це 

передбачало виконання на одному із клавірних інструментальних різновидів 

(клавесин, клавікорд, клавічембало), які асоціювалися з камерною 

спрямованістю та визначаються науковцями як інструменти, що призначенні 

для камерного акустичного-естетичного простору. Багатства поліфонічної 

майстерності Баха – засіб вираження змісту життя в його різноманітних 

проявах. Виявити це багатство можна тільки сучасними засобами, відомими 

та зрозумілими слухачеві. Звернемося до вислову С. Фейнберга, який вважає, 

що «внутрішні сили початкового задуму входять у живе і актуальне зіткнення 

з безліччю свідомостей, що сприймаються новою аудиторією, новим часом, 

новими смаками і художніми поглядами. Інтерпретація музиканта, який 

вперто дотримується старовинних звучностей, пов'язаних зі стилем гри давно 

минулої епохи, може виявитися чужою до аудиторії слухачів в нових умовах 

нашого часу» [92]. Не можна не погодитись з науковцем, адже історія 

диктувала актуальність інтерпретування твору. Фортепіано наших днів, 

принципово відрізняючись від перших клавішних інструментів, дозволяє 

використовувати особливі, якісно нові прийоми у виконанні старовинної 

музики та виявити її нові грані. Сучасні виконання бахівських творів 

включають в себе не тільки новий рівень віртуозності та принципи 
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звуковидобування, фразування, але і виконання їх на сучасних інструментах. 

При виконанні клавірних творів Й. Баха, Ф. Бузоні рекомендував імітувати 

звучання тембрів органу та використовувати характерний для поліфонії 

принцип терасоподібної динаміки. В своїй редакції «Добре темперованого 

клавіру», а пізніше в збірці «Ескіз нової естетики музичного мистецтва» (1907) 

він виступав проти педантичного відтворення нотного тексту; проти 

«пожвавлення» його «елегантними» нюансами. Бузоні закликав до того, щоб 

виконання Баха було «перш за все крупним за планом…, широким та 

міцним…» [13, с. 37], тому для піаніста тут доцільно мислити органними 

(штриховими та динамічними) показниками. 

Також дуже вагомий внесок у дослідження композиторського стилю 

Й. Баха зробив Альберт Швейцер: «Бах більше органіст, ніж клавірист», тому 

при виконані його клавірних творів потрібно прагнути «до вияву природної, 

монументальної лінії, яка повинна сама по всій своїй пластичності постати 

перед слухачем»; … «як в органних творах, так і в клавірних між piano та forte 

нема поступового переходу [98]. Відомий органіст вважав, що зв'язок музики 

композитора пов’язана з традиціями гри на оркестрових інструментах. Він 

стверджував, що «Кожна тема та кожний пасаж у Баха повинні так 

розчленовуватися, ніби вони виконуються на смичковому інструменті...». 

Аналізуючи виконання Клавірної токати Й. С. Баха різними піаністами, 

ми зупинилися на найбільш відповідній нашому трактуванню твору версії 

Глена Гульда, який спирається на аутентичне розкриття поліфонічного твору. 

Також не можна не відзначити властиву йому жорстку метричність виконання: 

частини інструментальних циклів Баха виконуються Гульдом в єдиному темпі, 

без будь-яких агогічних змін, навіть без традиційних уповільнень наприкінці 

твору. 

З нашої точки зору, така найсуворіша метроритмічна єдність у грі 

Гульда розкриває одну з основних рис стилю Баха-монументальність. 

Виконання Гульдом Баха завжди залишає враження цілісності форми, 
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скульптурної чіткої лінії, емоційної яскравості та повноти, безперервності 

симфонічного розвитку. 

Цікаво та своєрідно трактує Баха С. Фейнберг, який тяжіє переважно до 

так званої «клавірності», до світських камерно-інструментальних жанрів; сам 

характер його виконання клавірних творів Баха, більш, ніж в інших піаністів, 

наближається до звучності клавесина. Водночас С. Фейнберг не «стилізує» 

Баха, а навпаки, тонко «осучаснює» його. 

Цей приклад яскраво демонструє, що саме виконавець в змозі надати 

певного семантичного прямування авторському задуму: залишаючись в 

рамках авторського тексту, виконавське мислення та «звукотворча воля» 

спроможні «перекодувати» жанрове призначення твору – надати токкаті 

камерно-салонного звучання клавесину або ж, орієнтуючись на фактурну 

насиченість та імпровізаційність, яскраву контрастну динаміку відтворити 

концертне звучання органу. 

В нашій виконавській версії, Клавірна токката постала концертним 

твором, з високим ступенем експресивності в передачі емоційного змісту 

глибоких людських почуттів. З нашої точки зору, піаніст в своїй роботі має 

використовувати весь «бахівський» виконавський арсенал: різноманітну 

манеру звуковедення, чіткість і багатство штрихів, ясність поліфонії, вміння 

передати динамічні наростання, відточене почуття ритму, мужній, вольовий 

стиль виконання, що сприяють перш за все донесенню відчуття концертності. 

Певною мірою підтвердження правильності нашого усвідомлення 

художньо-семантичних особливостей Клавірної токкати знаходимо у 

Н. Кашкадамової: «…в епоху бароко музика починає співчувати людині: в 

музику проникають схвильованість, збудженість, драматизм; важливим 

здобутком барокової епохи стає розвиток засобів вираження, що сприяє 

більшій виразності та експресивності [34, с. 25]. 

 В концерті під назвою «О музика! Сильніше з почуттів…», 

присвяченому епосі бароко, клавірист/піаніст був представлений в 
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різноманітних (кількісно та якісно) інструментальних складах: дуетні сонати, 

тріо-сонати, квартети та квінтети. Прозвучали твори: 

 Г. Ф. Телемана, «Sonate-Polonoise» a-moll; 

 Й. С. Баха, Клавірна токата d-moll; 

 Ф. Бенди,  Соната для флейти e-moll; 

 А. Скарлатті Квінтет для двох флейт, скрипки, 

віолончелі та фортепіано; 

 А. Калдара «Sonate-quatre» h-moll. 

Враховуючи те, що музична культура того часу охарактеризована також 

появою і розвитком вокальних та музично-театральних жанрів - опери, 

ораторії, кантати тощо, в концерті були представлені дуети вокаліста (бас) та 

клавіриста: прозвучали арія Ксеркса з опери «Ксеркс» Ф. Генделя та арія 

Армідоро з опери «Помста Стелліадури» Ф. Провінцале. 

Варто відзначити, що в цей період формувалися два типи виконавського 

висловлення, а саме, клавірист барокової доби був солістом та ансамблістом 

одночасно. Для публічної презентації нами відібрані твори, написані для 

клавіру як для ансамблевого складу, так і для клавіру соло. 

Ф. Е. Бах у передмові до трактату «Мистецтво гри на клавірі» визначав 

жанрову приналежність клавішних інструментів, на його думку: клавесин 

(флігель) застосовувався у спільній грі з різноманітними інструментами, 

клавікорд же – у грі соло, а новітнє фортепіано є придатним і для сольної, і для 

ансамблевої гри [14, c. 15]. В наш час піаніст має в своєму виконавському 

тезаурусі художні надбання всіх клавірних різновидів – клавесину, клавікорду, 

клавічембало, органу, фортепіано і тільки від його «звукотворчої волі» 

залежить кінцевий результат стильового виконання конкретного аутентичного 

твору. 

Проведено аналіз та публічне виконання різножанрових творів 

композиторів барокового періоду продемонстрували, що в межах камерної 

сфери проростають риси концертності, що і обумовлює в подальшому 
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історично-стильовому розвитку їх взаємодію. В межах творчого мистецького 

проекту було проведено ряд концертних програм, які відбувалися в 

Концертних та Камерних залах м. Одеси: 

 «О, музика! Сильніша з почуттів…» // Концерт у Концертній 

залі ОНМА імені А. В. Нежданової. В програмі були представлені твори 

композиторів епохи бароко: прозвучали твори Г. Ф. Телемана, 

Г. Ф. Генделя, Й. С. Баха, Ф. Бенди, А. Скарлатті. (Додаток А, № 1); 

 «Звукова гармонія бароко» // Концерт в Одеському будинку-

музеї імені М. К. Реріха. В програмі пролунали твори А. Кореллі, 

Г. Ф. Телемана, Г. Ф. Генделя, Ф. Бенди, А. Скарлатті, А. Лотті. 

(Додаток  А, № 2); 

 «Камерна музика крізь часи» у Концертній залі ОНМА імені 

А. В. Нежданової, в якому пролунали твори Г. Телемана, А. Кореллі, 

Ф. Кулау, О. Красотова, А. Арутюняна - А. Бабаджаняна. 

(Додаток А, № 8). 

Поза проектом були виконанні дві сонати А. Скарлатті, Хоральна 

прелюдія Й. С. Бах - Ф. Бузоні. 

Проведений аналіз художньо-виконавських засобів втілення камерності 

в інструментальних творах композиторів барокової доби обумовив висновки 

про те, що: 

  тематична змістовність творів спроможна сформувати у 

свідомості слухача певний музичний образ, який спрямовує до 

конкретного жанрового зразка та характеризує камерний тип музичної 

образності; 

  генетично обумовлена елітарність камерного музикування 

формує семантику камерності – образний зміст, відбір виразових засобів, 

інструментально-виконавську техніку, смислову спрямованість в сферу 

психологічно- зосереджену, особистісно-емоційну; 
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  художньо-смислові завдання творів камерної сфери вимагають 

від виконавця професійної уваги та історично-аутентичного відтворення 

всіх елементів музичної мови - динамічної, артикуляційної та агогічної 

складових; 

  в творах композиторів барокової доби протягом тривалого часу 

кристалізуються камерні засоби художньо-інструментальної виразовості, 

особливі інструментальні критерії ансамблевого поєднання; суто 

виконавські правила сполучення динамічних, артикуляційних, 

тембрально-інструментальних якостей; 

  саме виконавське усвідомлення та професійна інструментальна 

майстерність уможливлює звукове втілення художньо-смислових рис 

камерності у «детальності» авторського нюансування, артикуляційних 

тонкощів звукотворення та тембрально-образних знахідок; 

  сучасні виконавці мають можливість виконувати твори 

старовинних авторів на нових сучасних фортепіано, що вимагає від 

виконавця певного «перекодування» традиційних академічно-

піаністичних штрихів для імітування тембру старовинного клавішного 

інструменту (клавесина, клавікорда, клавічембало): це - особливе 

делікатне фортепіанне туше, мінімальне застосування педалі, 

застосування терасоподібної контрастної динаміки, чіткої артикуляції, 

що були притаманні виконавським канонам епохи бароко; 

  порівняльний (текстологічний та виконавський) аналіз низки 

різножанрових творів композиторів барокового періоду 

продемонстрував, що в межах камерної сфери проростають риси 

концертності, що і обумовлює в подальшому історично-стильовому 

розвитку їх взаємодію. 

 

2.2. Фортепіанна фактура як репрезентація художньо-

семантичної сутності твору  



54 

 

  

 

Музичне мислення кожної епохи/країни/автора проявляється в специфіці 

організації звукової тканини: народження певного стилю передбачає особливий 

принцип об’єднання музичного матеріалу, що знаходить своє втілення в 

тематизмі, музичній мові та фактурній структурі. Всі засоби виразовості 

(мелодичні, ритмічні, гармонічні звороти, тембральні, артикуляційні, динамічні 

показники) поєднані у єдину багатошарову звукову структуру, що утворює 

певний тип фактури конкретного художнього твору. 

Як зазначає Б. Асаф’єв, у живописі фактурою називають матеріальні 

засоби накладання фарби, в музиці ж, особливо у класичній, поняття фактури 

набуває значення узагальнення: це конкретна художня організація сполучення 

голосів, де за кожним стоїть особистість музиканта, який виконує партію 

конкретного інструментального голосу; отже, поява того чи іншого голосу в 

звучанні завжди пов’язана з уявленням про новий персонаж (а не абстрактно 

лише «голос»), що долучився до участі у драматичній дії, яку представляє 

багатоголосна музика [7, с. 96]. 

Визначаючи фактуру комплексним показником індивідуального стилю 

композитора, науковці акцентують увагу на перевазі музичної фактури перед 

іншими елементами музичної мови, і, оскільки музична фактура завжди 

випливає з музичного змісту твору і в ній акумулюються всі стильові засоби, 

можна вважати її вторинною ознакою авторської музичної ідеї [17, с. 93]. 

З точки зору Л. Повзун, музична фактура, особливо фортепіанна, є 

яскравим проявом індивідуального стилю композитора, що відтворює 

особистісні, психологічні та навіть фізичні особливості автора, – все те, що 

виокремлює його постать. Оскільки музичне виконавство є психологічним 

процесом, фактурно-сенсорне поєднання з задумом композитора дозволяє 

виконавцю занурюватися у ті емоційно-смислові шари авторського задуму, які 

недоступні аналітично-логічному розгляду. Аналогічно до того, як медіум 
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наслідує рухи й жести в намаганнях осягнути думки іншої людини, створюючи 

таким чином тотожність психологічного сприйняття певних чинників, 

виконавець, опановуючи фактурні шари музичного твору, наближається до 

творчо-афективного стану автора, в якому відбувалося народження твору, до 

думок і настроїв першотворця музичного тексту. На відміну від симфонічних 

чи оперних творів, які вимагають значного виконавського складу та 

додаткових матеріально-технічних умов, що не завжди надає змогу 

композиторам особисто брати участь в їх виконанні, камерні інструментально-

ансамблеві твори найчастіше презентують самі автори, і, відповідно, 

виконавська фактура має нести відбиток авторського «дотику», який 

зберігається навіть на значній історично-часовій дистанції [57, c. 293]. 

В. Цуккерман називав фактуру «матеріалізацією музичної думки в 

просторі та часі, яка чуттєво сприймається у трьох параметрах – горизонталі, 

вертикалі, глибині, сполучення цих параметрів надає фактурі певної 

щільності». Саме побудова музичної тканини - співвідношення голосів, 

першого та другого відіграють фундаментальну роль серед ознак жанру. 

Зокрема, розділення планів мелодії та супроводу притаманні ліричним жанрам 

та жанрам, пов’язаним з організацією руху. Акомпанемент, як частина фактури  

концентрує у собі найбільш усталені та узагальнені риси жанру, оскільки він 

служить стимулом руху і часто вказує самий тип руху; в жанрах картино-

живописних часто на функцію акомпанементу припадають звукозображальні 

елементи. Акомпанементу-гармонії належить своєрідна роль фундаменту, який 

обумовлює обриси всієї побудови, надихає музику, проте не занадто 

виділяється [95, с. 47–48]. 

Аналогічної думки щодо тривимірності фактури дотримується і 

Є. Назайкінський, вважаючи, що остання диференціює та поєднує по вертикалі, 

горизонталі та глибині всю сукупність звукових компонентів. Вивчаючи явище 

просторовості фактури, вчений характеризує глибинну багатоплановість 

фактури через ефекти наближення та віддалення, котрі створюються нюансами 
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гучності, розшаруванням фактури на рельєф і фон, через фонізм квінт, октав, 

септим, що викликають відчуття порожнього, незаповненого простору [51, 

с. 86]. 

Узагальнюючи вищевикладене, зазначимо, що фортепіанна фактура є 

багатошаровою структурою, що концентрує в руках одного виконавця  

тематичну складову – рельєф/фон, гармонічні, артикуляційні та динамічні шари 

у художній цілісності виконання. 

Усвідомлення піаністом засад художнього розшарування фортепіанної 

фактури в ансамблевому творі уможливлює варіантні зміни у функціональному 

призначенні окремих шарів, що цілком залежить від органологічних 

особливостей ансамблевого складу – його діапазону, акустичних, динамічних 

та тембральних якостей. Такий аспект є особливо актуальним в ансамблевих 

творах з альтернативною заміною інструментального складу, оскільки зміна 

тембрально-артикуляційно-інтонаційних показників одного компонента 

ансамблевої фактури створює нові умови для гармонізації художнього цілого 

ансамблевого виконання, тобто виникає можливість варіантності тембрально-

артикуляційного співвідношення стабільних та мобільних, рельєфних та 

фонових елементів у багатоплановій структурі ансамблевого твору. 

А. Рубінштейн говорив своїм учням, що рояль – це не один, а сто 

інструментів, маючи на увазі об’ємний тембральний потенціал, який може бути 

реалізований у конкретиці художнього відтворення певної звукової ідеї. 

Усвідомлення багатоінструментальності фортепіано є надзвичайно 

важливим в творах з так званою оркестральною фактурою, що передбачає 

відчуття аналогів інструментальних тембрів у відповідних артикуляційних та 

динамічних можливостях фортепіано. Про вміння «оркеструвати» фортепіанну 

фактуру часто говорили видатні піаністи, зокрема, Ф. Блуменфельд розглядав 

фортепіанний текст як багаторядкову партитуру і використовував метод 

диференційованої роботи з окремими «оркестровими групами» при осмислені 
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авторського тексту, рекомендуючи надавати проведення тем різноманітним 

оркестровим інструментам [12, с. 96]. 

Як зазначає С. Скребков, фактура, яка складена з індивідуальних мелодій, 

відтворює специфічно музичну драму характерів – боротьбу, змагання 

виконавських індивідуальностей у цьому складному ансамблі голосів. 

Активний процес цього змагання, цієї боротьби контрастних індивідуальностей 

насичує симфонічний розвиток [79, с. 217–218]. 

Таким чином, психологічно розшаровуючи фортепіанну фактуру, піаніст 

має змогу наділити кожний з фактурних планів конкретним артикуляційним 

тонусом та тембральним забарвленням, тобто відтворити фактурним шляхом 

смислову множинність динамічно-артикуляційних звучань, таке розуміння 

відповідає асаф’євському терміну симфонізм і є абсолютно незамінним при 

виконанні сонат Л. Бетховена. Поєднанні в фортепіанній фактурі різнообразні 

інструментально-художні показники відповідали «естетиці контрастів» та 

сприяли жанровій «переакцентуації» - перенесенню генетично фортепіанних 

сонат до концертної сфери. 

Значення фортепіанних сонат Л. Бетховена у світовій музичній літературі 

винятково визначне. Незважаючи на те, що з часу написання останньої сонати 

Бетховена пройшло досить багато часу, його сонати продовжують захоплювати 

та хвилювати слухачів. Провідним критерієм донесення до слухача семантики 

концертності вважаємо ораторський пафос та драматично-емоційний накал, 

які одразу роблять твори композитора впізнаваними для слухачів. І у цьому 

процесі складно переоцінити роль виконавця: тільки високохудожнє розкриття 

авторського задуму, професійно-виконавське подання музичного матеріалу, 

достовірне донесення різноманітних динамічних та артикуляційних градацій, 

авторських ремарок в змозі відтворити дійсно бетховенський стиль діалогу зі 

слухачем. За допомогою авторський ремарок, які композитор ретельно 

виписував, Бетховен втілював ідею та форму сонатної контрастності – 
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концертності. Вивчення цих вказівок допомагає осягнути авторський музичний 

стиль, а якщо йдеться про композитора-піаніста - дозволяє до певної міри 

відновити риси його виконавського мистецтва. 

Особливістю Бетховенської динаміки є контрастність. Динаміку 

Бетховена можна охарактеризувати як несподівану, «dinamica subita». 

Найбільш типові для Бетховена прийоми - зіставлення контрастних динамічних 

рівнів, акцентування та нюансування р<р (тобто crescendo, яке в кульмінаційній 

точці раптово обривається piano). Емоційна напруженість музики Бетховена 

часто знаходить своє вираження відразу у всіх цих видах динамічного 

розмаїття. Тому, не дивно, що Бетховен надавав динаміці виняткового 

значення. Про це свідчать насамперед детально розроблена ним система 

динамічних позначень та ретельність, з якою він виставляв у тексті динамічні 

позначки. Перевіряючи друк своїх творів, композитор дуже гнівався, коли 

бачив, що знаки динаміки виставлені неточно. Бетховен вважав, що виконавець 

його музики має виконувати всі авторські динамічні розпорядження, 

вимагаючи точного, але передусім виразного їх виконання, тим самим, 

звертаючи увагу виконавця на виразний сенс цих позначень, оскільки кожен 

динамічний знак може мати безліч виразних значень. 

В творчості Бетховена гармонійно поєднуються дві якості: яскрава 

емоційна насиченість та почуття міри у її проявах в засобах художньої 

виразності. Нагадаймо, що твори Бетховена не сприймалися тодішньою 

публікою в камерних салонах, оскільки їх емоційна відвертість вважалася в 

аристократичних колах «поганим смаком». Фактурна та динамічна насиченість 

фортепіанних сонат Бетховена передбачає презентацію їх задуму в концертних 

просторових приміщеннях та емоційно-піднесений виконавський афект у 

відтворенні авторського задуму, оскільки саме від виконавця і від достовірного 

застосування ним відповідних засобів художньої виразності залежить кінцевий 

результат - втілення авторської ідеї. Якщо фактура, регістр, звуковисотність, 

темпові авторські визначення є константними і не підлягають будь-яким змінам 
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в інтерпретації виконавця, то динаміка, артикуляція, педалізація, від яких в 

значній мірі залежить емоційний тонус виконання, цілком знаходяться у 

підпорядкуванні піаніста і від його виконавської індивідуальності та 

піаністичних манер, професійного володінням інструментом, залежить 

достовірне (або ж не достовірне) виконання певного твору. 

Звернемося до слів Ф. Риса, піаніста, котрий працював з Бетховеном над 

виконанням Варіацій F-dur, ор.34: «Якщо у мене були деякі неточності в пасажі, 

якщо я фальшиво виконував ноти або стрибки… він рідко що-небудь говорив; 

якщо ж я щось опускав у виразності, crescendo тощо або в характері п'єси, то 

він дратувався і говорив: перше - випадковість, друге - недолік розуміння, 

почуття, уваги [108]. 

Відтак, провідним завданням концертного виконавця є, перш за все, 

донесення до слухача та відтворення намірів композитора, не втрачаючи своєї 

індивідуальності. 

Для дослідження цього феномену доречно, з нашої точки зору, 

звернутися до фортепіанної Сонати № 31, ор. 110. Л. Бетховена, яка була 

виконана в одному із концертів нашого творчого мистецького проекту. 

Наш вибір свідомо зупинився саме на цій сонаті, оскільки її написання 

належить до зрілого періоду творчості композитора, а тому вона значно 

відрізняється від його ранніх сонат своєю психологічною заглибленістю, в 

сонаті відчувається вагомий життєвий та професійний досвід композитора-

піаніста, що проявився у відході від традиційної форми сонатного алегро, 

дозволяючи композитору додати імпровізаційності в традиційні сонатні жанри. 

Незвичним було застосування двох фуг, що чергуються з аріями. Таким чином, 

композитор протиставляє поліфонію, тобто колективний спів, співу сольному. 

Також сонату вирізняє ретельна увага композитора до артикуляційної та 

динамічної складової. Нотній текст насичений автентичними авторськими 

ремарками, різноманітними як за своїм змістом, так і за своєю формальною 
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побудовою. Рукописні матеріали сонат Бетховена пройшли багато перевидань, 

в результаті чого доповнились численними редакторськими правками, іноді ці 

видання несуть помилки суто текстового характеру, а іноді викривляють 

первинну ідею, закладену в авторському нотному тексті. 

Отже, від вибору виконавцем редакції залежить автентичність донесення 

задуму композитора. Зазвичай виконавці користуються декількома редакціями, 

створюючи власний варіант інтерпретації (звичайно, це не передбачає якогось 

втручання у авторський задум або викривлення авторського тексту), проте 

гнучкість художніх засобів (динаміки артикуляції) передбачає широкий спектр 

виконавських можливостей, залежно від створеного піаністом художнього 

образу. Вибираючи певну редакцію, піаніст зазвичай використовує найбільш 

відомі редакції: існує багато редакцій сонат Бетховена, а саме Б. Вальнера з 

аплікатурою К. Хансен (в основі її urtext), А. Гольденвейзера, Ф. Лямонда. 

Проте, у власній виконавській творчості ми відійшли від традиційного 

вибору редакції і залучили до роботи декілька редакцій, а саме редакції 

К. Мартінсена, А. Шнабеля. Широко відома редакція А. Шнабеля, відображає 

його власне трактування сонат. До кожної сонати редактор написав виконавські 

коментарі, які допомагають зрозуміти та втілити стильові особливості 

композитора. У ній багато редакторських виконавських вказівок, своєрідні 

темпи та незвичайна аплікатура. Разом з тим, А. Шнабель  використовує 

занадто деталізовані рекомендації для виконавців, які певною мірою 

ускладнюють виконавське усвідомлення цілісності музичного матеріалу, на 

відміну від редакції Мартінсена, який звертає увагу на широкі фрази. 

Комплексне дослідження всіх редакцій дозволяє виокремити доцільні 

редакторські вказівки. Частіш за все виконавець відбирає з кожної редакції 

найбільш доречні редакторські обґрунтування для достовірності донесення 

стилю композитора у власній виконавській інтерпретації. 
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З нашої точки зору, саме виконавський синтез декількох редакцій з 

ремарками дає більш точне інтерпретування твору. 

В нашій виконавській версії, Соната № 31, ор. 110 розглядається з точки 

зору взаємодії рис камерності та концертності: початок сонати можна 

трактувати більш камерно (інтимне заглиблення у внутрішній душевний світ). 

На протязі всієї сонати, незважаючи на різноманітні образи, які контрастують 

між собою, поєднанні ідеєю цілісності взаємодоповнення, відчуваємо єдину 

лінію-ідею, яка розвиваючись збагачується динамічно, фактурно, набуваючи 

оркестрового звучання (притаманного творчості Бетховена), що є, на нашу 

думку, проявами концертності (взаємодію камерних та концертних авторських 

прямувань можна спостерігати в більшості фортепіанних та камерно-

фортепіанних творів композитора). 

Для порівняльного аналізу виконавських підходим звернемося до 

творчості австрійського піаніста Пауля Бадура-Скоди, відомого не тільки як 

виконавця, ансамбліста, але і композитора. Його мистецтву характерна яскрава 

просвітницька спрямованість і прагнення до справді стильного виконання. 

Цікаво, що Бадура-Скода - піаніст, знавець найтонших звукових можливостей 

фортепіано, порівнює виконавця с перекладачем, зазначаючи, що завдання 

виконавця полягає в тому, щоб бути посередником між творчим генієм і 

публікою. Це висока проповідницька задача, яка вимагає смирення, а також 

високорозвиненої людської індивідуальності, яка у певному відношенні 

подібна до геніальності. Найпершою турботою виконавця він вважає ретельне 

вивчення авторського тексту, в якому «зашифрований» намір композитора [101, 

c. 7-16]. 

Як справедливо зазначає знавець, «багата спадщина культурного 

минулого не падає до нас просто з неба, вона повинна постійно перероблятися 

і засвоюватися. Чим суворіше ми дотримуємося стилю майстра, що дійшов до 

нас, чим точніше слідуємо оригінальному тексту його творів, тим ясніше 
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звучить те, що він хотів нам повідомити. Самі ж художні здобутки починаються 

тільки з тих статичних основ, коли весь комплекс досвіду і знань синтезується 

з власними переживаннями. Той, хто не захоплений до глибини душі і не 

намагається передати своїм слухачам цієї захопленості, - завжди буде поганим 

виконавцем Бетховена, навіть, якщо точно відтворює усі ноти та фразування» 

[101]. 

Показово, що фортепіанна оркестральність Л. Бетховена спричинила 

суттєві зрушення і в камерно-ансамблевих жанрах (фортепіанних тріо), 

створивши новий інструментальний стиль, в якому здійснюються «практичні 

можливості відтворення оркестрального звучання» засобами трьох [14, с. 3], що 

веде до симфонізації фортепіанного тріо. 

Художньо-рольова самодостатність кожної з партій, що ускладнює 

внутрішню ансамблево-полілогічну природу інструментального вираження, 

народжує нові види ансамблевої фактури, обумовлені, значною мірою, 

властивостями фортепіанної фактури: це не клавір оркестрової партитури, а 

художній образ симфонії, здійснений специфічно-фортепіанними засобами. 

(Значущість ансамблевих функцій піаніста Л. Бетховен підкреслює у назві 

твору «Сонати для фортепіано та скрипки», визначаючи таким чином провідну 

роль фортепіано у рівноправній співдружності інструментів (рівноправних за 

тематично-рольовою функцією, проте більша частина ансамблевої фактури 

природно знаходиться в руках піаніста) [57, c. 302]. 

Аналіз різних підходів авторів до фортепіанної фактури, а також 

втілення в ній рис камерності та концертності ми продовжили на прикладі 

опусів С. Рахманінова – сольно-фортепіанних, камерно-фортепіанних та 

вокально-фортепіанних творів: 

 Елегійне тріо №2  ре мінор «Пам’яті великого 

художника», 
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 романс «Не співай, красуня, при мені..» ор.4 № 4 на 

слова О. Пушкіна, присвячений Н. А. Сатіній; 

 романс «Бузок» ор. 21 на слова К. Бекетової, 

присвячений О. Стрекаловій; 

 романс «О, не сумуй» ор. 14 № 9 на слова О. Апухтіна, 

присвячений Н. А. Александровій; 

 Фортепіанна прелюдія Ges-dur ор.23 № 10 

 Фортепіанна прелюдія c-moll ор. 23 № 7 (обидві 

прелюдії присвячені двоюрідному брату композитора О. І. Зілоті). 

Перелічений список творів був представлений в циклі концертів в залах 

ОНМА імені А. В. Нежданової, Одеської обласної філармонії імені 

Д. Ойстраха, а також в музичному салоні Одеського Дому-музею імені 

М. К. Реріха. 

Твори С. Рахманінова можна вважати його звуковим щоденником, в 

якому він зафіксовував свої життєві враження від зустрічі з близькими людьми 

або від життєвих подій. 

Рахманінов-виконавець суттєво відрізняється від Рахманінова-

композитора. Яскравий піаніст-соліст, віртуоз, в той же час був дуже тонким, 

чуйним ансамблістом. Серед музикантів, з якими С. Рахманінов виступав в 

ансамблі були такі відомі піаністи, скрипалі, віолончелісти, вокалісти: О. Зілоті, 

Й. Левін, О. Гольденвейзер, А. Рубінштейн, Ф. Шаляпін, А. Нежданова, 

З. Кошиц, Ф. Крейслер, О. Брандуков та інші. 

Спільна виконавська творчість з видатними вокалістами підштовхнула 

композитора до створення низки вокальних творів, в яких піаніст ставав 

мелодійно та функціонально рівнозначним ансамблевим партнером співака: 

фортепіано не акомпанувало солісту (як це зазвичай відбувається в рольовому 
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розподілі романсів), а промовляло та співало разом з ним, водночас створюючи 

емоційний та художньо-фактурний фундамент дуетного виконання. 

Оскільки Рахманінов особисто презентував свої твори, ми має змогу 

дізнатися про авторські задуми «з перших рук» та почути їх артистично-

концертне відтворення у концертному виступі автора. Згадки сучасників про 

виконавську манеру Рахманінова дозволяють акцентувати увагу на тому, що 

композитор завжди натхненно виконував свої твори, наділяючи їх яскравою 

образною асоціативністю, технічною досконалістю, що, звичайно, давалися не 

без працелюбності та любові до своєї справи» [64]. 

Розглядаючи риси камерності та концертності у фортепіанних 

мініатюрах С. Рахманінова, нами були відібрані дві прелюдії (Прелюдія ор. 23, 

№ 10 та Прелюдія ор.23, № 7), які відтворюють різні душевні стани, що 

потребують від виконавця надзвичайної концентрації, несуть своє втілення у 

особливих композиційних формах, знаходячись у стислому вигляді - 

композитор вбирає міні-форму, концентруючи емоційний стрижень 

художнього задуму. Прелюдія № 7 – вільна імпровізаційна, написана немовби 

на одному диханні, імпровізація народжується під пальцями виконавця. Дві 

прелюдії демонструють різні підходи до фактурного викладу, зокрема в 

прелюдії фортепіанний виклад відтворює прелюдійно-імпровізаційну фактуру. 

У протилежній їй, прелюдія № 10 демонструє зовсім інший фактурний виклад 

– це звучання хору в правій руці піаніста та мелодійні співучі фрази соліста в 

лівій руці. простежується хорове подання, сповнена глибокими інтимними 

почуттями. Якщо у першій прелюдії композитор використовує наскрізну 

динаміку, починаючи з р  поступове динамічне наростання супроводжується 

посиленням виконавської емоційної напруги та доходить до кульмінаційної 

точки, то у другій навпаки. Композитор застосовує камерний рівень звучності, 

протягом всієї прелюдії динаміка майже не змінюється, що створює враження 

застиглого емоційного стану. Ці дві прелюдії є яскравим прикладом різних 

жанрових підходів до задуму  
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С. Рахманінов. Прелюдія Ges-dur, ор. 23 № 10: 

 

С. Рахманінов. Прелюдія c-moll, ор. 23 № 7: 

 

Вміння висловлювати свою думку лаконічними засобами потребує від 

композитора особливої майстерності у поданні глибинного філософського 

змісту та яскравого концертного викладу. 

Отже, аналізуючи семантику фортепіанних мініатюр Рахманінова та 

враховуючи вищесказане, зазначимо, що елементи камерності та 

концертності є присутніми в межах кожної з відібраних нами прелюдій: з 

одного боку, це звернення до глибоко інтимних почуттів, з іншого, - емоційний 

сплеск, що потребує відповідного концертного тонусу від виконавця. 

Особливий інтерес викликає те, що до філософської тематики Рахманінов 

звертається не тільки у творах великої форми, а й в мініатюрах.  

Хоча прелюдії Рахманінова належать до жанрової міні-форми, в них 

сконцентрована масштабна образна ідея, що відтворюється у фактурній 

об'ємності, регістровій просторовості. Таке поєднання камерної інтимності та 

фактурної насиченості підкреслює взаємодію рис камерності та концертності 

в фортепіанній творчості композитора. 
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Ліричні настрої, душевне умиротворення розкривається в Прелюдії 

Ges- dur, на противагу войовничій красі, сила волі людини у Прелюдії c-moll-

ній, сповненої схвильованих агогічних та динамічних поривів.   

Лірико-психологічні образи виразно проявляються в камерно-вокальній 

творчості Рахманінова, які можна назвати дуетом-діалогом між вокальним та 

інструментальним голосом.  

В циклі концертів проекту представлена галерея художніх образів: були 

виконані як фортепіанні мініатюри, так і романси, які композитор створював 

паралельно з фортепіанними творами, і обидві жанрові форми постійно 

стикалися і взаємодіяли, зокрема: 

  у 1892 - 1893 роках з'являються фортепіанні п'єси ор.3 

і романси ор. 4 і ор. 8;  

 у 1896 році - романси ор. 14 та музичні моменти ор. 16; 

  у 1902 році за романсами ор. 21, які були завершені, 

з'явилися прелюдії ор. 23;  

 у безпосередній близькості, у 1910 створювалися 13 

прелюдій ор. 32; 

 у 1911 р. - Шість Етюдів-картин ор. 33; 

 у 1912 - 14 романсів ор.34; 

 романси ор. 38, написані 1916 року, передують етюдам-

картинам ор. 39, закінченим на початку 1917 року.  

Це демонструє смислову близькість фортепіанної та вокальної 

інструментальних сфер та визначає погляд автора на художньо-семантичні 

засоби камерної виразовості. «Союз», що виник у Рахманінова між 

інструментальними та вокальними жанрами, здійснювався вперше. У творчості 

Рахманінова паралельні процеси у фортепіанній та вокальній музиці визначили 

масштабність, значимість жанру мініатюри.  
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На нашу думку, романси набувають властивої рахманіновським 

фортепіанним творам рис концертності, перетворюючись на відкритий 

яскравий вислів. Однак, саме партія фортепіано несе головне драматургічне 

навантаження, саме і ній концентруються провідні філософські задуми 

композитора, водночас вона виконує різноманітні функції: емоційної 

підтримки, гармонічного утримання, смислового доповнення.  

Проте романс Рахманінова залишається передусім романсом, ліричним за 

своєю природою: пісенна, кантиленна природа жанру також вносить свої 

корективи, проявляючись, зокрема, в опорі на жанрові принципи побутового 

романсу - закономірність, загальна для камерно-вокальної творчості 

композитора, що свідчить про образність ємності, стійкості сформованих у 

сфері вокальної лірики типів мислення.  

В романсі «О, не сумуй» ор. 14 № 9 на слова О. Апухтіна, на наш погляд, 

відбувається переосмислення жанру елегії, що проявляється не тільки у 

вокальній мелодії, плавній і одночасно декламаційно-виразній, а також і в 

особливостях фортепіанного супроводу, який постійно ущільняється 

акордовою фактурою у міру просування до кульмінації. Чарівно-світлий мотив 

природи ми чуємо у романсі «Бузок» на слова К. Бекетової [1]. Зара Долуханова 

(Б. Козель), будучи майстром саме камерного виконавства, обирає в цьому 

романсі особливу манеру: без найменших претензій на артистизм і вокальний 

«клас», ніби наспівуючи, дуже просто і довірливо за тоном, але водночас тонко 

з глибокою ніжністю, роблячи визначальною інтонацією милування природою 

[68]. 

В романсі С. Рахманінова «Бузок» ор. 21 можна дослідити найтонші 

відтворення душевної атмосфери. 

Особливу увагу серед зразків рахманіновського «східного романсу» 

заслуговує романс «Не співай красуня...» (1892) ор. 4 № 4 на слова О. Пушкіна, 

в якому простежується певна автобіографічність, відчувається глибока 
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скорбота та сум. Цей твір - справжня перлина романсової лірики Рахманінова і 

одна з кращих музичних інтерпретацій. У творі дуже вагомою є самостійна роль 

фортепіанної партії, яка в багатьох місцях доповнює-договорює партію 

вокаліста, причому, починаючи з Meno mosso інструментальна лінія набуває 

рівноправності за силою виразності. Відтак, закладена в романсі виконавська  

діалогічність потребує відповідного концепційного підходу до усвідомлення 

рольових функцій фортепіано. 

З точки зору, американського біографа і композитора О. Різемана, 

найважливішим для камерно-вокального мистецтва є характер взаємодії голосу 

та фортепіано, він визначав Рахманінова як «вокального композитора», який 

прекрасно розуміє природу вокального співу, а отже, «фортепіанний 

композитором» Рахманінов органічно злився з «композитором вокальним», і ці 

дві іпостасі гармонійно злилися в руслі його романсової творчості.  

Підсумовуючи вищезазначене, можна сказати, що фортепіанна партія у 

вокальних творах композитора, яка надзвичайно рідко виступає у функції 

акомпанементу, найчастіше постає рівноцінною складовою до партії вокаліста 

за своєю значимістю та силою виразності. Зазвичай піаністична фактура 

детально розроблена композитором, дуже розвинена і в багатьох випадках 

надзвичайно насичена, завдяки чому набуває істинно концертного розмаху, що 

вимагає від піаніста найвищої виконавської майстерності у реалізації всіх 

художньо-звукових завдань.     

Підтвердження нашої думки знаходимо у відомого композитора 

М. Римського-Корсакова. Він у розмірковуваннях щодо романсів Рахманінова 

зазначав, що це не камерна музика, не камерний стиль, оскільки  акомпанементи 

багатьох романсів написані в більш піаністичному викладанні. Найчастіше саме 

у фортепіанній партії, а не в голосі зосереджений основний зміст та художній 

інтерес романсу, тож виходить власне п'єса для фортепіано за участю співу [68]. 
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В циклі концертів «Пам’яті великого митця…» До дня народження 

С. В. Рахманінова», «Елегія С. В. Рахманінову» та «Музичне приношення 

С. Рахманінову» нами було виконано  Елегійне тріо «Пам’яті великого 

митця» d-moll (1893). Смерть Чайковського стала трагічною втратою в житті 

Рахманінова, для якого Чайковський був вчителем та взірцем унікального 

відчуття композиційної форми: під впливом тяжкої втрати композитор 

написав своє Елегійне Тріо менше ніж через два місяці після смерті 

Чайковського. 

Перші виконавці А. Гольденвейзер, М. Букінік та К. Сараджев, 

відзначали технічну складність музики, яка відображала душевну втрату 

композитора. Весь твір супроводжується суворим мотивом, який підкреслює 

трагедійність, взятий з давньоруського обрядового співу. У композиційному 

плані за драматичною першою частиною, написаної у формі сонатного 

allegro, слідує цикл вільних варіацій на тему пісенного складу, фінал 

завершується траурною кодою, розвиненої з теми головної партії першої 

частини. 

В ансамблевій фактурі твору яскраво проявляються домінуючі 

режисерські начала фортепіанної партії. Нагадаймо, що Чайковський 

прискіпливо ставився до сполучення фортепіано зі струнними інструментами, 

він вважав, що ударна специфіка фортепіано не може гармонійно 

поєднуватися з інструментами струнно-смичкової специфіки (таке поєднання 

він використав лише одного разу у фортепіанному тріо, присвяченому 

М. Рубінштейну). На відмінну від нього, Рахманінов вважав таке поєднання 

цілком природним, оскільки, на думку композитора, фортепіано володіє 

значним обсягом художніх засобів вираження для гармонійного узгодження з 

співучістю скрипки та віолончелі. Рахманінов детально виписує динамічні 

позначки, користуючись диференційованою динамікою для різних 

інструментальних партій. Також дуже детально автором виписуються агогічні 
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темпові зміни, відтворюючи драматичний емоційний надрив музичного 

викладу. 

Весь твір пронизаний інтонаціями мелодики Чаковського, що звучать як 

нагадування про великого митця: Рахманінову вдалося зберегти провідні риси 

мелодики Чайковського: пісенність широкого дихання, що поєднується з 

безпосередньою відкритою емоційністю. 

З нашої точки зору, провідна драматургічна роль в тріо покладається на 

фортепіанну партію. Саме в ній зосереджена драматична-емоційна напруга та 

трагічні, траурні інтонації. 

У другій частині Рахманінов звертається до варіаційної розробки 

тематичного матеріалу, аналогічно варіаційним засобам Чайковського: 

почергово звучать варіації у фортепіано та туті всього ансамблю. З нашої 

точки зору, саме третя частина Тріо це драматичний монолог митця. В партії 

піаніста зосереджені монологічні висловлення, сповненні емоційного 

надриву.  

С. Рахманінов Елегійне тріо №2 (III частина): 

 

 

Звичайно, що за масштабами тріо, за динамічним та фактурним 

наповненням, Тріо Рахманінова виходить далеко за межі камерного жанру. 

Головним завданням піаніста, який диригує та керує всім виконанням є 

збереження постійного концертного тонусу та драматичного пафосу. 

Керуючись концепцією С. Скребкова щодо жанрового начала як певної 

узагальненої якості та відбору певних музичних критеріїв, які дозволяють 
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утворити типологію високого рівня узагальнення, зазначимо, що провідним 

музичним чинником у визначенні смислових інтенцій твору та жанрово-

стильових проявів композиторського задуму нами відібраний фактурний 

аспект. 

Музична фактура виступає важливим фактором відтворення системи 

мислення в певну історично-стильову епоху: «від горизонтально-лінійних» 

мелодичних утворень до поступового формування «вертикально-площинних», 

а з годом, «глибинно-об’ємних» [80, с. 260]. І, як сформована художньо-

просторова організація, багатогранно втілює «площинний» або «об’ємний» 

типи у вигляді різноманітних складів та малюнків тканини в індивідуальних 

фактурних пошуках композиторів. 

Відтворюючи семантику камерності, композитори, найчастіше, 

звертаються до генетичних джерел домашнього, «камерного» музикування, 

що повертає до інструментальних «пісень без слів» і фактурно передбачає 

ліричний монолог рельєфу та звукозображальний фон гармонійної підтримки. 

І, відповідно, потреба у занурені в інтимний світ почуттів вимагає делікатної 

артикуляції та динаміки. 

Створення ефекту «оркестральності» відбувається як завдяки утворенню 

багатоскладової тканини твору, так і тематично-смислового навантаження 

кожного фактурного шару; тяжіння до емоційно-піднесеного вираження 

концертного начала найчастіше проявляється у яскравості технічно-

віртуозної, динамічної та артикуляційної складових. 

Саме фактура виступає головним показником індивідуального стилю 

композитора та забезпечує ефект «нероздільності та нероз’єднаності» 

(терміни С. Аверінцева) змістовно-тематичних звукових шарів у художньому 

цілому драматургії твору, тобто постає цілісною системою. 

Суть поняття фактура найкраще розуміється в анг. texture, (букв. 

«зіткана»), що підкреслює просторову природу музичної тканини та її 
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функціональні аспекти. Відповідаючи своєму головному завданню, – втілення 

художнього змісту в музиці, фактура виявляє її жанрові аспекти, виконує 

тематичні завдання, акумулює в собі риси історичного, національного та 

індивідуального стилів, часто постаючи виразником специфічного творчого 

метода автора. 

Якщо для музикознавця фактура в її функціональному значенні – це 

ієрархія типів, складів, малюнків та конфігурацій [80, c. 102], то для виконавця 

фактура – почуттєво-звуковий феномен, який оживає завдяки тактильно-

емоційній природі піаністичного мистецтва: жива звукова тканина постає у 

своїй примхливій неповторності, в найтонших відтінках створюваного та 

виконуваного художнього цілого, розкриваючи композиторський задум з 

середини твору. 

Головна «пружина» в художньому механізмі варіантності виконавських 

трактувань авторського тексту - це можливість виконавського вибору, яка 

базується на синтетичному характері всіх рівнів загальної фактурної ієрархії: 

виконавець завжди має право творчого вибору однієї з багатьох можливостей, 

об’єктивно закладених в нотному тексті. Безмежно багатий діапазон художніх 

можливостей музичного твору по-різному реалізується кожним виконавцем, 

що сприяє постійному оновленню виконавського мистецтва відкриттями 

нового ракурсу давно відомого та багаторазово виконуваного твору. 

Авторський задум та режисерський підхід піаніста до «гри фактурними 

планами» відкрив оркестральність фортепіанного звучання, що у 

класицистсько-романтичний період обумовило перенесення генетично 

камерних творів до великих концертних залів, «спровокувавши» тим самим 

певне «перекодування» традиційно-піаністичних засобів вираження до нових 

концертно-просторових виконавських умов та до концертно-ораторського, 

емоційно-піднесеного виконавського тонусу. 
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Цікавим є підхід до значення концертності у виконавців, зокрема: 

С. Фейнберг формулює провідний принцип концертності як протиставлення 

двох методів – індивідуального виконавського тлумачення та колективної 

інтерпретації (напевно, маючи на увазі в першу чергу рольове функціонування 

в жанрі концерту); Б. Яворський визначає три основи виконавського 

мистецтва – інтелект (логічна основа), інстинкт (натхнення, емоційність), 

навик (предметність, характеристичність гри); Г. Рождественський також 

виділяє три основи – це ясність думки, накал емоцій, блиск форми. 

Розглядаючи фортепіанну фактуру як провідний чинник, в якому 

концентруються смислові та художньо-стильові ознаки музичного твору, ми 

зосередили увагу на оркестральності-концертності Л. Бетховена та на 

ліричності-камерності романсів С. Рахманінова. В фортепіанному тріо «Памяті 

великого митця» нами відзначене як елегійно-трагедійне начало творчого задуму 

композитора, так і емоційно-драматична подача інструментальних образів у 

синтетичних фактурних поєднаннях узгодження та контрастування. 

Було виконано ряд концертних програм, які включали твори 

класицистського (Л. Бетховена), та романтичного (С. В. Рахманінова, 

Ф Шопена) періодів: 

  «Пам’яті великого митця…» До дня народження 

С. В. Рахманінова». Концертна зала ОНМА ім. А. В. Нежданової. Були 

виконані твори: Прелюдія Ges-dur ор.23 №10, та Прелюдія c-moll ор.23 №7; 

романс на слова О. Пушкіна, «Не співай, красуня, при мені..», романс на 

слова К. Бекетової «Бузок», романс на слова О. Апухтіна «О, не сумуй»; 

Елегійне тріо ре мінор «Пам'яті великого митця»; 

Виконавці: Ліліт Мкртичян, Катерина Немченко, Поліна Чайка та 

Христина Карпенко; (Додаток А, № 3); 
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 «Елегія С.В. Рахманінову» в якості ансамбліста з лауреатами 

міжнародних конкурсів Поліною Чайкою та Христиною. Карпенко, 

(Концертна зала ОНМА ім. А. В. Нежданової). (Додаток А, № 4); 

 «Музичне приношення С. Рахманінову» // До 90-річчя 

Одеської обласної філармонії // Камерний зал Одеської обласної 

філармонії імені Д. Ойстраха. (Додаток А, № 5); 

 «Сольний концерт» в рамках творчого мистецького проекту у 

Концертній залі ОНМА ім. А. В. Нежданової, в якому пролунали твори 

Й. С. Баха (Клавірна токата ре мінор), Л. Бетховена (Соната №31, оp. 110), 

Ф. Шопена (Дві мазурки ор. 30, Ноктюрн ор. 27, № 2), С. Рахманінова 

(Прелюдія ор.23, №10 та Прелюдія ор.23, № 7). (Додаток А, № 7). 
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РОЗДІЛ 3. ХУДОЖНЬО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСАДИ ТВОРЧОСТІ 

АРНО БАБАДЖАНЯНА 

Творча спадщина Арно Бабаджаняна багата та жанрово різноманітна, вона 

включає в себе як симфонічні твори, концерти для сольного інструменту та 

симфонічного оркестру, твори для камерно-ансамблевих складів, фортепіанні 

твори (великої форми та мініатюри), так і твори естрадно-розважального плану 

(популярні пісні та музику до кінофільмів, концертні п’єси для естрадного 

оркестру). 

Формування композиторської особистості молодого Бабаджаняна 

відбувалося в сприятливих творчих умовах, що дозволило йому розвиватися і як 

піаністу-виконавцю, і як композитору: унікальний піаністичний досвід він 

отримав під час навчання в класах видатних виконавців та досвідчених педагогів 

- К. М. Ігумнова, О. Ф. Гнесіної; в класі композиції у В. Я. Шебаліна, він всотав 

любов до вірменської народної музики, що обумовило наповненість його 

майбутніх опусів вірменською образністю та фольклорними інтонаціями. Такий 

мистецько-викладацький склад сприяв формуванню своєрідного 

композиторського «почерку» музиканта та заклав основи художньо-

семантичних прямувань та жанрово-стильових особливостей письма Арно 

Бабаджаняна. 

Реалії сьогодення та смаки музичних критиків диктують певні стереотипи, 

стосовно тих чи інших композиторів, їх яскравих творів або стилю викладу 

музичного матеріалу, вимальовуючи контури та риси, які притаманні 

музикантам. Творча постать композитора вбирає в себе яскраві приклади, по 

яких впізнають автора. 

Арно Бабаджанян є яскравим прикладом цьому, оскільки популярність 

здобув як композитор естрадних пісень та естрадних оркестрових композицій, в 

той час як композитор-академіст він був відомий лише в нешироких колах 

професіоналів. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Проте, з нашої точки зору, саме академічні жанри складають фундамент 

неповторного композиторського почерку Бабаджаняна і, зокрема, фортепіанні 

(фортепіанно-ансамблеві) жанри, які відтворюють його виконавсько-піаністичну 

манеру фактурного мислення та формують художньо-стильову парадигму 

авторського світогляду. І саме фортепіанна творчість зумовила композиторський 

розвиток Арно Бабаджаняна та виявила унікальність його письма, що 

підтверджують і виконавські здобутки самого композитора, зафіксовані в 

численних фондових записах, які зберігають не тільки оригінальні твори, але й 

авторське трактування художніх задумів та неповторного піаністичного 

інтерпретування вірменських народних інтонацій, ритмічних формул, 

гармонічних комплексів. 

Широкий спектр творчих здобутків Арно Бабаджаняна - і як композитора, 

і як піаніста-соліста, і як виконавця-ансамбліста в різних інструментальних 

складах - дозволяє говорити про його митецький універсалізм і саме з метою 

вивчення та широкої публічної презентації творів композитора у всьому 

розмаїтті його стильових та жанрових підходів до фортепіанної творчості ми 

формували наш творчий мистецький проект. 

Дослідники, звертаючись до вивчення творчості Арно Бабаджаняна, в 

першу чергу акцентують увагу на концертно-віртуозних особливостях його 

піаністично-виконавського стилю, який, безумовно, наклав відбиток на 

особливості композиторського почерку, сформувавши аристократичний 

вірменський піанізм. В той же час, значний пласт лірико-психологічних образів, 

закладених в таких творах як «Елегія», «Мелодія», «Прелюдія», «Роздум» для 

фортепіано соло, написаних не стільки для концертно-естрадного подання, 

скільки для камерно-інтимного діалогу зі слухачами-однодумцями, залишається 

поза науковою увагою. 

З нашої точки зору, твори композитора, написані для сольного фортепіано 

або фортепіано з оркестром, для фортепіано з інструментальним ансамблем або 
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для дуету піаніста та вокаліста, потребують диференційовано-усвідомленого 

виконавського підходу до виявлення відмінних стилістичних авторських методів 

відтворення генетичних жанрових ознак. А отже, звертаємо увагу на семантику 

концертності та камерності в фортепіанних та камерно-фортепіанних 

жанрових різновидах творчої спадщини А. Бабаджаняна. 

 

3.1. Передумови становлення стильових особливостей творчості Арно 

Бабаджаняна 

 

Спадщина Арно Бабаджаняна є надзвичайно багатогранною, авторському 

перу композитора належать твори різних жанрів – концерти для соліста з 

оркестром, сонати для інструментальних дуетів, фортепіанні п’єси/програмні 

цикли, естрадні пісні, музика до кінофільмів тощо. 

На сьогодні не часто можна зустріти піаніста-виконавця, який однаково 

плідно поряд з виконавською діяльністю активно займається композицією у 

досить різних жанрових сферах. А. Бабаджанян створив свій індивідуальний 

композиторський-піаністичний стиль, який є впізнаваний інструментальною 

яскравістю звукової подачі, емоційною рельєфністю звукових образів, 

гармонійним почуттям композиційної форми. Твори композитора детально 

продумані, фактурні елементи доцільні та пластичні, піаністично зручні, пасажі 

вкладаються під пальцями, тобто раціональні з точки зору їх технічного втілення. 

Цілком природно, що індивідуальний виконавський стиль піаніста, склад 

його артистичного дарування, особливості фортепіанної фактури, на яку, 

безумовно, вплинули особливості власного піаністичного апарату, – все це 

вирізняє авторський почерк у всіх жанрових різновидах його творчості - 

оркестрової, ансамблевої, фортепіанної. 
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Те, що А. Бабаджанян був не тільки чудовим художником, а і справжнім 

майстром виконавського мистецтва, зайвий раз підтверджують існуючі архівні 

відео/аудіо матеріали (записи на радіо та телебаченні), низка кінофільмів про 

творчість Арно Бабаджаняна, відгуки сучасників щодо його артистичного 

дарування (зокрема, інтерв’ю В. Горностаєвої) [20]. 

Дослідуючи творчість Арно Бабаджаняна, необхідно визначити витоки 

його неповторного таланту і відзначити провідних митців, котрі спричинили 

суттєвий вплив на формування композиторського почерку молодого Арно. 

Не секрет, що саме фортепіано стало натхненником композиторського 

таланту Арно Бабаджаняна. Хоча грати в 3 роки він почав на фісгармонії, перші 

твори були ініційовані саме звучанням фортепіано. Надзвичайні здібності 

дитини були помічені відомим вірменським композитором Арамом 

Хачатуряном, який, у пошуках талановитих дітей, інспектував дитячі музичні 

школи. Ця зустріч стала знаковою для усвідомлення подальшого шляху молодим 

музикантом: у 9 років вже був написаний «Піонерський марш», декілька 

невеликих п’єс, проте в них вже проявляється національний колорит та певні 

характерні особливості авторського стилю. 

Професійну підготовку та освіту майбутній композитор здобув спочатку в 

класі професора О. Ф. Гнесіної (в створеному нею музичному училищі) та по 

класу композиції у В. Я. Шебаліна; згодом, в Московській консерваторії в класі 

педагога Б.М. Берліна та в аспірантурі у видатного педагога К. М. Ігумнова. 

Як писав К. Ігумнов: «Студент мого класу Московської державної 

консерваторії Арно Бабаджанян виключно талановита музична 

індивідуальність… Надзвичайно добра будова рук обіцяє йому швидко досягти 

вершин фортепіанної техніки. Необхідно відзначити також винятковий 

виконавський темперамент. Йому з упевненістю можна передбачити блискуче 

артистичне майбутнє» [20, с. 36]. 
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В. В Горностаєва, згадуючи на сторінках своєї книги про 

Арно Бабаджаняна–піаніста писала: «Він був наділений надзвичайним 

фортепіанним талантом. Його руки були ніби продовженням рояля та 

занурювалися в клавіатуру зручно і природно, як в рідне лоно. Пам'ятаю, що 

одного разу Святослав Ріхтер при мені говорив з глибоким сумом про одне 

покликання Арно, що не здійснилося: «Він був би найвідомішим піаністом, якби 

зайнявся цим! Але він писав музику. І, з головою занурившись у композицію, 

виступав як піаніст тільки з виконанням власних творів. Арно писав для рояля як 

піаніст-віртуоз, чудово володів клавіатурою і майстерно розпоряджався тим, що 

досконало знав» [20, с.34]. 

Проте, є свідчення того, що А. Бабаджанян яскраво проявив себе і як 

піаніст-віртуоз - концертний виконавець не тільки власних творів, але й творів 

таких відомих композиторів, як Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Ліст, С. Рахманінов, 

С. Прокоф’єв, що викликало у Дмитра Шостаковича справжнє захоплення і він 

називав Арно чудовим піаністом, виконавцем великого масштабу. 

Арно Бабаджанян став єдиним композитором СРСР, який був удостоєний 

першого призу та звання «Кращий композитор світу»: це сталося в 1974 році в 

Токіо на 3-му Міжнародному музичному фестивалі: творчість композитора була 

представлена піснею «Чортове колесо», а головою журі був легендарний 

американський співак Френк Сінатра. 

Суттєву роль у формування мистецької особистості Арно Бабаджаняна 

відіграли його творчі однодумці - Олександр Арутюнян, Едвард Мірзоян, 

Лазарь Сар’ян, Адам Худоян, які утворили (аналогічно російському гуртку) 

композиторську спілку «Вірменська могутня купка». Засновниками та 

керівниками музичного товариства стали Арам Хачатурян та Дмитро 

Шостакович. Це мистецьке утворення піаніст та музикознавець Шагана Арцруні 

назвав школою вірменської музики: «в світі музики члени вірменської могутньої 

купки заснували вірменську музичну школу» [4]. 
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Всі її учасники закінчили Єреванську консерваторії, а згодом вступили до 

Московської консерваторії, де організували Вірменську культурну студію. 

Згодом члени гуртку О. Арутюнян, Е. Мірзоян, Л. Сар’ян, А. Худоян, 

А. Бабаджанян були удостоєні звання Народних артистів СРСР; окрім цього - 

О. Арутюнян і А. Бабаджанян були удостоєні Державної премії СРСР. 

В музеї літератури та мистецтв імені Е. Чаренца зберігаються архівні 

матеріали видатного вірменського кінорежисера Лаерта Вагаршяна, в яких він 

згадує спільне студентське життя в Будинку культури Вірменії і, зокрема, 

захопленого музикою Арно Бабаджаняна: «Наше життя в гуртожитку було 

сповнене різноманітними видумками, фантазіями, імпровізаціями і Арно був 

одним із самих активних ініціаторів цих оригінальних задумок, але при цьому 

ані на хвилину не переставав бути музикантом – він був невіддільний від піаніно 

і, навіть беручі участь у наших творчих спорах або розіграшах, він продовжував 

сидіти за інструментом. Нам здавалось, що якби піаніно можливо було носити із 

собою, він би з ним ніколи не розставався. Саме там він створив «Героїчну 

баладу» та «Токкату» - твори відображали наше життя, в них була наша 

молодість, мрії, гостре відчуття болю, захоплення красою та життєва 

впевненість». 

Сформоване в музичному Вірменському гуртку відчуття дружньої 

підтримки музичних колег, стало невід’ємною складовою композиторського 

шляху Арно Бабаджаняна та сприяло появі низки опусів, написаних у співпраці 

зі своїми однодумцями. 

Цікавою є співтворчість двох вірменських композиторів А. Арутюняна і А. 

Бабаджаняна, які створили «Вірменську рапсодію» для двох фортепіано (1950) 

та «Святкову» для двох фортепіано та ударних (1960); так само в спільній 

виконавській творчості презентували її слухачам. Прикладом плідної співпраці 

Арно Бабаджаняна і Лазаря Сар’яна стала і музика до кінофільму «Пісня 

першого кохання». Виконавська творчість Бабаджаняна також відзначена 
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ансамблевим концертуванням з Е. Мірзояном, автором «Швидкого танцю», який 

яскраво був представлений автором та А. Бабаджаняном. 

Маріетта Шахвердян, мандруючи по Вірменії, звернула увагу на молодих 

композиторів-єреванців О. Арутюняна та А. Бабаджаняна, а також на уродженця 

міста Горі Е. Мірзояна, відзначивши, що «у кожного з них вже намітилося своє 

музичне «обличчя»» [97, с 317]. На думку Марка Петросяна, критика Незалежної 

газети, ця група вірменських композиторів «являє собою блискучу п'ятірку 

міцної співдружності – людських і творчих рис, які позначились на формуванні 

їх композиторського світогляду і який сприяв подальшому формуванню 

композиторського стилю» [56, с. 65-77.]. 

Кожному стилю, як справедливо зазначає Є. Назайкінський, притаманна 

певна образна система і, відповідно, система виразових засобів. Особливу 

систему усталених стильових ознак складають музично-виразові засоби, до яких 

належать елементи музичної мови, засади формоутворення та композиційні 

структури. Музично-виразові засоби в умовах певного стилю завжди носять 

індивідуалізований характер, що складає специфічні норми стилю. Специфіка 

стилю проявляється як в конкретно-інтонаційному характері окремих виразових 

засобів, так і в формі їх взаємодії [49,с. 20–21]. 

Розвиток цих думок знаходимо в роботах В. Виноградова: поняття 

індивідуального стилю визначається трьома елементами: інтонаційно-

структурними та фактурними якостями музичного матеріалу; принципами його 

розвитку (процес становлення); технологією його втілення у формі (музичний 

твір як результат процесу становлення). Інтонаційно-структурні та фактурні 

якості конкретного музичного матеріалу виявляють його своєрідну 

неповторність [17, с 91]. 

Інтонаційні витоки в музиці А. Бабаджаняна беруть початок від жанрів 

народного і народно-професійного музичного мистецтва. Зв'язок з гусано-

ашугським мистецтвом проявляється в декламаційно-речитативній манері 
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висловлювання, в певній імпровізаційності фактурного викладу (вступні розділи 

«Героїчної балади», Сонати для скрипки і фортепіано, тема головної партії 

першої частини Концерту для віолончелі та оркестру, «Імпровізація» з «Шести 

картин» для фортепіано). 

Характерною особливістю, що пронизує всю творчість Арно Бабаджаняна, 

є незмінне прагнення композитора до поглибленого розуміння багатства і 

самобутності національного мелосу, метро-ритму і їх втілення в органічному 

зв'язку з сучасною технікою письма, з новими формами художньої організації 

звукового матеріалу. 

У ранньому періоді творчості Арно тяжів до традиційної образно-жанрової 

антитези: мужнє, вольове начало протиставлялося жіночій ліриці з 

імпровізаційно-примхливим мелодійним розгортанням (побічні теми, повільні 

частини теми). 

У цей період композитор більше звертається до інструментальної музики - 

фортепіанних творів, камерно-інструментальних опусів. Як пише С. Г. Аршакян, 

починаючи як лірик, він розкриває свій величезний талант, образність та 

масштаб мислення, що вже яскраво проявляється в Фортепіанном тріо, 

Скрипковому концерті, в Скрипковій сонаті, в «Поліфонічній сонаті» [6, с. 94]. 

В творах 60-х років новаторський для того часу вид композиторської 

техніки – серійну техніку – А. Бабаджанян пристосовує до індивідуальної 

мотивно-тематичної концепції: ритмо-інтонаційні зв’язки з вірменським 

пісенно-танцювальним фольклором переосмислюються в контексті вільної 

тональності або атональності. 

Протягом майже двох десятиліть А. Бабаджанян послідовно 

удосконалював концепцію монотематичного варіювання. Науковцями 

відмічається універсальний характер цієї концепції, що увібрала себе як 

новомодальні, так і додекафонічні принципи організації музичного цілого [6, с. 

58]. 
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Природно, що трактування традиційних концертних та камерних жанрів 

відобразилася на формально-композиційному та драматургічному рівні твору; 

стихійний творчий дух композитора диктував нестандартні логічні ходи 

музичного руху, тематичні «зрізи», які впливають на емоційно-динамічний 

аспект твору. 

Безумовно, А. Бабаджаняну були добре відомі таємниці музичної 

експресії: експромт як вид музикування – колиска його творчого досвіду. У 1960-

ті роки, під час імпровізаційних інструментальних Концертів-рапсодій Арама 

Хачатуряна, Арно Бабаджанян створював твори, основані на дисципліні 

структурного мислення. У цьому він вбачав перспективу еволюції вірменської 

музики. 

Першим знаковим твором для композитора стала «Героїчна балада» для 

фортепіано з оркестром, вона була удостоєна Державної премії (1950). У 

підзаголовку сам автор помітив: «Симфонічні варіації», підкреслюючи масштаб 

роботи та її дійсно народну духовну глибину та філософію. 

На думку дослідниці творчості композитора С. Г. Аршакян, Бабаджанян 

майстерно використовує психологічну виразність малооб’ємної теми, що 

прикрашена різного роду мелізмами, секундовими оспівуваннями. В мелодії 

вгадується генетичний зв'язок, як з вірменськими народними ліричними піснями, 

так і з певними ліричними хорами Спендіарова та Комітаса. В п’яти варіаціях 

постають різні жанрові грані первозданного образу - це і вихровий вальс, і 

погребальна хода, і темпераментний танок тощо. В жанрових метамарфозах 

відчутно проступає зв’язок музики Арно з класичними традиціями, зі стилем та 

піанізмом С. Рахманінова, яскравим інтерпретатором якого був Бабаджанян. 

Крім того, індивідуальність симфонічної драматургії «Героїчної балади» багато 

в чому визначається і значною роллю імпровізаційного начала, притаманного їй. 

В музиці Бабаджаняна воно стимульовано одразу двома джерелами – 
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принципами народного виконавства та великим досвідом композитора в 

естрадній музиці» [6, с. 92]. 

Використовуючи об’ємний арсенал інструментальних виразових засобів, 

композитор у низці своїх творів втілює семантику концертності: фортепіанна 

фактура, сповнена емоційним національним колоритом та спрямована на яскраве 

концертне подання, концертний тонус виконання, відтворює ефект 

оркестрального звучання не стільки за рахунок збільшення гучно-динамічних 

показників, скільки завдяки фактурному насиченню додатковими фактурними 

голосами. 

В той же час, часто розкриваючи ліричну, глибоко особистісну для себе 

тему, викладає її не прямолінійно, а презентує в художньо-узагальненому 

вигляді всю найскладнішу палітру почуттів та думок, які оволодівають його 

митецькою свідомістю. Таке заглиблення в світ інтимно-душевних почуттів 

вимагає зовсім іншого фактурно-семантичного підходу до відтворення 

авторської ідеї і спрямовую до делікатно-камерних засобів художнього 

вираження. 

«Музична мова балади вражає глибиною та винахідливістю, майстер 

вкладає всю душу у максимальне втілення свого образу – образу лиха війни та 

дивовижного людського героїзму, ідеї перемоги над смертю, перемоги Духу 

людини [6, с. 93]. 

Свій творчий задум А. Бабаджанян конкретизував в підзаголовку до твору: 

«Симфонічні варіації для фортепіано з оркестром, де в п’яти варіаціях, немов би 

на одному диханні, розгортається образи-картини енергійної спрямованості 

(I варіація), проникливо ліричні висловлювання (II варіація), замріяне кружіння 

вальсу (в III варіації), траурного маршу пам’яті загиблих (IV варіація) та на 

завершення – героїчний апофеоз (у V варіації). Прем’єра твору відбулася у 

виконанні самого автора, який продемонстрував свою феноменальну піаністичну 

майстерність. 
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В цілому процеси розвитку та збагачення музичної мови добре 

прослідковуються в його творчій біографії: якщо епічного Бабаджаняна в повній 

мірі презентує «Героїчна балада», то відкриття «сучасного» Бабаджаняна 

відбувається в «Шести картинах» для фортепіано і на думку його сучасників, це 

призвело ефект розірваної бомби, оскільки композитор створив цикл в 

додекафонній манері письма, що на той час сприймалася не інакше як 

«шкідливим західним впливом». І, незважаючи на політичну «відлигу», твір був 

сприйнятий зовсім неоднозначно. Проте значення його для творчого методу 

композитора було надзвичайно важливим, вперше був здійснений синтез 

архаїчного народного вірменського музичного матеріалу та строгої 

західноєвропейської дванадцятитоннової системи. Сутність цього методу 

композиції полягає у виборі з дванадцяти звуків хроматичної гами деякого 

набору звукових висот (серії) та використанням цього набору висот із 

дотриманням певної закономірності їх використання. 

Цикл розкриває важливий для Бабаджаняна принцип – «нову 

оркестральність» звучання фортепіано, для чого композитор максимально 

застосовує оркестральний виклад фортепіанної фактури та динамічний рівень 

оркестрової звучності, при цьому надаючи віртуозним складовим звучань 

блискучого віртуозного стилю. 

Візитівкою творчості А. Бабаджаняна можна вважати «Поему» для 

фортепіано, яка увійшла до програми III Міжнародного конкурсу імені 

П. І. Чайковського в якості обов’язкового твору, призначеного журі для 

виконання піаністами-учасниками. 

А. Бабаджанян створив яскравий індивідуальний композиторський-

виконавський стиль, відмічений своєрідним національним колоритом та 

віртуозним піанізмом, проте в різних жанрах (і навіть в середині одного твору) 

можна спостерігати різні жанрово-семантичні підходи у відтворенні авторського 

задуму. 
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Досліджуючи семантику камерності та концертності у фортепіанної 

творчості композитора, ми звернулися до виконання та дослідження сольно-

фортепіанних та камерно-фортепіанних творів композитора, що дозволило більш 

поглиблено осягнути стильові особливості фортепіанної фактури в різних 

жанрових типах. 

 

3.2. Фортепіанна фактура творів А. Бабаджаняна у взаємодії 

семантичних проявів. 

 

Фортепіанний цикл «Шість картин» став одним із видатних творів у 

фортепіанній музиці XX століття, виконавцям він цікавий як своєрідною 

піаністичною технікою, так і поєднанням в цій музичній галереї контрастних 

образів та різних жанрових принципів - архаїки та сучасності. Протягом всього 

циклу композитор застосовує додекафонну техніку письма та характерну 

інтерваліку. Зберігаючи стрункість форми, конкретику танцювальних побудов, 

сюїтність, композитор докорінно змінює музичну мову, поєднуючи вірменське 

мелодійне начало з серійною технікою написання. 

 

А. Бабаджанян «Імпровізація» з циклу «Шість картин»: 

 

Через такий синтез композитору вдалося створити унікальну музичну 

фактуру – оркестрально-піаністичну, яка поєднує неординарність 

композиційних рішень, справжньої народності та концертної віртуозності. 
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Перед виконавцем постають зовсім інші художні завдання, ніж при виконанні 

класичного піаністичного репертуару. 

Як зазначає Л. Сухомлінова «Яскрава образність, картинність - одна з 

характерних рис творчої подоби Бабаджаняна, і в п'єсах з «нейтральними» 

назвами типу «Прелюдія», «Мелодія» можна віднайти картини природи та 

побуту рідної композитору Вірменії. Але в нього як і у Рахманінова в етюдах-

картинах не так зображується сама картина, скільки відбито її відображення в 

духовній сфері, у переживаннях людини» [88]. 

Шість п’єс можна роздивлятися як своєрідний цикл. При всій 

різноплановості та різнохарактерності кожної з п’єс все таки відчувається 

логічна побудова та динаміка розвитку циклу. На нашу думку, в циклі частини 

органічно поєднують в собі як семантику концертності, так і камерності. Різні 

смислові акценти та емоційні настрої потребують різного налаштування 

виконавця на концертний або камерний виконавський тонус. 

Сама назва твору «Імпровізація» налаштовує виконавця на свободу 

висловлення, піаніст має створити враження народження твору під час 

виконання «тут і зараз». «Інтермеццо» є своєрідним ескізом, який несе в собі 

душевні переживання, і, незважаючи на застосування камерної динаміки (р, 

mp), композитор відтворює діалогічну напругу риторичних висловів.  

 

А. Бабаджанян «Інтермеццо» з циклу «Шість картин»: 

«Інтермеццо» та «Хорал» є етапом-підготовкою, що, з одного боку, підводить 

до кульмінаційної частини - «Сасунського танцю», з іншого боку, створює 

образний, динамічний та темповий контраст до запального вірменського 
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танцю з екзотичною ритмікою та примхливими гармоніями. Поряд з 

імпровізаційністю, риторичністю попередніх частин танець є центром 

концертного виконавського тонусу піаніста, який потребує від нього реалізації 

комплексу концертності. Потребує артикуляційної деталізації чіткого 

промовляння риторичних зворотів у радісно піднесеному виконавському 

тонусі. 

А. Бабаджанян «Хорал» з циклу «Шість картин»: 

 

Такий артистично-емоційний настрій, яким заряджається та заряджає 

слухачів під час виконання «Сасунського танцю» піаніст спрямовує до 

концепції артистизму І. Єргієва, який зазначає, що універсальною складовою 

виконавця-інструменталіста є здатність виражати і передавати емоційну 

думку у звучанні інструменту, довершуючи при цьому аудіальний образ у 

візуальної формі, тобто, завдяки психомоторики та психосоматики самого 

виконавця, його сценічній поведінці - житті на сцені [29, c. 173]. 

А. Бабаджанян «Сасунський танець» з циклу «Шість картин»: 

 

В аналогічній серійній техніці написана «Поема» для фортепіано, що 

увійшла до програми III Міжнародного конкурсу імені П.І. Чайковського 

(1966), і була призначена журі для обов’язкового виконання учасниками 
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конкурсу на другому турі. «Поема» є показовим прикладом неповторного 

фактурно-піаністичного письма композитора. 

Твір яскраво демонструє авторський пошук нових фортепіанних барв за 

допомогою новітніх композиторських технік («Поема» так само написана у 

серійній техніці додекафонного типу), що визначає індивідуальний підхід 

автора до фактурного викладення та потребує при їх виконанні чималих 

технічно-піаністичних навичок та досвіду для осмислення. 

А. Бабаджанян «Поема» для фортепіано:          

 

Показово, що користуючись методом новітніх композиторських 

технологій, А. Бабаджанян при написанні «Поеми» не втратив національного 

колориту - в музичну тканину «Поеми» органічно вплітаються характерні 

народні інтонації і ритми, а також прийоми гри, притаманні народним 

вірменським інструментам. 

А. Бабаджанян «Поема» для фортепіано: 
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Свою оригінальну мову він створює на основі характерних рис 

музичного мистецтва народів Закавказзя, творчо перероблюючи та 

переосмислюючи їх. Композитор не цитує вірменський фольклор, проте його 

музичні образи наділені яскраво вираженим національним характером, навіть 

в умовах додекафонної техніки письма. 

Всесвітню відомість автору принесли яскраві концертні віртуозні твори 

для фортепіанного ансамблю - «Вірменська рапсоді» (1950) для двох 

фортепіано та «Святкова» для двох фортепіано та ударних (1960), написані у 

співтворчості двома вірменськими композиторами А. Арутюняном і 

А. Бабаджаняном, і так само у виконавській співтворчості вони були 

презентовані слухачам. 

«Вірменську рапсодію», за фактурним наповненням та багатоголосним 

об’ємом, можна вважати симфонією для двох фортепіано, яка належить до 

низки найбільших крупних фортепіанних творів концертного плану, сповнена 

співставленням ліричних та драматичних контрастів, написана немовби на 

єдиному подиху, емоційно напружена, тому не дивно, що твір здобув 

всесвітню популярність та дуже часто звучить в різних концертних залах. 

В одному з концертів, присвячений Бабаджаняну нами була виконана 

«Вірменська рапсодія», що складається з взаємодоповнюючих частин. Це 

пролог, епічна розповідь екскурс в історію Вірменії та танцювальна частина, 

яка насичена вірменськими ритмічними особливості (перемінна пульсація 

5/86/8; 7/8 ). В цьому творі обидва піаністи постають солістами, що передбачає 

концертно-артистичний монологічний виклад кожної партії та потребує 

напруженого емоційного тонусу: в фортепіанно-симфонічному творі 

відбувається ансамбль рівнозначних партій - ансамбль солістів. 

Проводячи паралелі між сольною та ансамблевою грою, Готліб А. вказує 

на осмислення та інтерпретування ансамблевої фактури: «…і загальний план, 

і всі деталі інтерпретації є плодом роздумів і творчої фантазії не одного, а 

декількох виконавців і реалізуються вони їхніми спільними зусиллями» 
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[21, c. 112]. Це потребує не тільки однакового володіння піаністичною 

майстерністю, але також і вміння переконати та захопити партнера своїм 

задумом, а також вміння «захопитись задумом» партнера, зрозуміти його 

побажання для досягнення спільної мети, що можливо тільки при постійному 

слуховому контролі, як під час репетиційних занять, так і у концертному 

виступі (що вважаєм найважливішою ознакою ансамбліста). 

Аналогічної думки дотримується відомий виконавець та педагог 

А. Щапов, який вважає, що «у виконавському дійстві» особливе місце 

належить слуховій активності, яка має бути присутня на всіх етапах 

підготовки та реалізації концертного виступу [100]. 

Як твір концертного спрямування нами в творчому мистецькому проекті 

презентовано «Героїчну баладу» А. Бабаджаняна, що є пристрасною 

схвильованою оповіддю про духовну красу народу, про велич життя, про 

моральну стійкість до волі. «Симфонічні варіації для фортепіано з оркестром» 

– таку ремарку виставив автор на титульному аркуші твору. Новий ідейний 

зміст спонукав композитора шукати самостійні шляхи його відображення в 

музиці. Відходячи від традиційної тричастинної структури циклу, 

А. Бабаджанян формує свій концерт в одночасній формі, яка містить тему та 

п’ять варіацій. Варіаційна форма не часто зустрічається в концертних жанрах, 

зокрема в жанрі фортепіанного концерту (згадаймо «Варіації на тему Рококо» 

П. Чайковського та «Рапсодію на тему Паганіні» С. Рахманінова). Подібна 

структура створює можливості висвітлення провідного музичного образу, 

презентації його в різних художньо-звукових контекстах, підкреслення 

смислової контрастності та єдності водночас. 

Основний музичний образ «Героїчної балади» багатогранний. Мелодія 

звучить у солюючого роялю, благородно. Ця тема – чудовий зразок мелодизму 

А. Бабажаняна. В кожній з п’яти варіації основна тема перетворюється, при 

цьому створюючи новий музичний образ. Після проведення теми перша 

варіація звучить одразу на attacco. 
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«Балада» відкривається симфонічним вступом, в якому, як героїчний 

призив звучать вольові, енергійні інтонації, споріднені інтонаціям могутніх 

«оровел» – трудових пісень вірменських орачів. 

А. Бабаджанян «Героїчна балада» (Вступ): 

 

 

 

 

 

 

Слідом широкою хвилею виникає тема варіацій у фортепіано, яка доходить 

повнозвучної, емоційної вершини-кульмінації. Простежуються риси стильової 

узагальненості з музикою Рахманінова. Однак в даному випадку можна говорити 

не про запозичення рахманіновських творчих принципів, а про зближення з ним 

на основі спільності змісту. На відміну від рахманіновських тем, які часто 

створюють хвилю широкого дихання, тема «Героїчної балади» обмежується 

всього чотирма тактами. В цю коротку, цілісну мелодію якби вплетені лаконічні, 

але рельєфні ладові та ритмічні звороти, пов’язані з мелодійним ладом музики 

вірменських народних співаків-гусанів. 

А. Бабаджанян «Героїчна балада» (Головна тема): 

 

Можемо відзначити, що завдяки надмірним темповим відхиленням 

композитор досягає більшої емоційності, імпульсивності, притаманній 

вірменській музиці. Динаміка доволі різноманітна: динамічні відтінки в партії 
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соліста та оркестру, а саме гучне та більш динамічне звучання, зумовлене 

проведенням головного тематичного матеріалу. 

Перша варіація – скерцо (Allegro energico). Ритмічні перебої, часті 

тональні зрушення – головні риси цієї пустотливої музики. Нова тема дуже 

видозмінилася, з’явилася енергійна завзятість. 

Композитор широко використовує перероблення теми у віртуозний фон чи 

поступову кристалізацію мелодій з віртуозних пасажів. В цьому випадку 

імпровізаційна манера розвитку мелодики збагачується ясним, виразним 

змістом, стає засобом створення художньої єдності. 

Продивляючись послідовність темпів, можна простежити стійкість 

єдиного темпу Allegro на протязі всієї варіації, і лише деякі, незначні темпові 

зрушення, зумовлені тематичними епізодами, на які композитор звертає нашу 

увагу. Тому, можна вважати цю варіацію сталу по темпу. 

Стосовно динаміки, Бабаджанян використовує як стабільну (p, mf, f ), так і 

процесуальну динаміку (crescendo, diminuendo). 

Друга варіація (Andante cantabile) – поетична сторінка «Героїчної балади». 

Задумлива, сумна, cкорботна. Композитор передає страждання народу, пов’язані 

з історичними подіями. Картина повільного жіночого танцю. Вся варіація 

сповнена схвильованого, ліричного почуття. Головну тему починає соліст. 

Мелодія нагадує вірменську народну пісню «Аракс», композитор використовує 

мажорно-мінорні відхилення. 8 тактів звучить соло фортепіано, потім вступає 

оркестр, в якому повторюється головна мелодія чаcтини і вже на f – потужно, 

насичено. Музика наповнена глибоким змістом – емоційно-психологічним. 

Третя варіація (Allegro moderato). Знову оркестр лунає першим, якби 

приближуючи картину народного свята. Звучить темпераментний чоловічий 

танець, поривчастий ритм (5/8), помітні народно-танцювальні інтонації. В цій 

варіації змінність метру (при основному 5/8), яка є в кожному такті, є внутрішнім 

нервом розвитку руху. Форма цієї варіації доволі складна, вона включає в себе 

елементи варіаційності та рондальності. Основним імпульсом руху є 
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послідовність трьох метрів 5/8 6/8. Періодичний повтор незмінної змішаної 

групи метрів є характерним для вірменських кругових танців. Це відмічає 

Н. Тігранов, який виділяє вірменький круговий танець «Ед у арач» [15, с. 36] 

Використання непарних розмірів є яскравим проявом національного 

початку в ритміці А. Бабаджаняна. Це притаманне багатьом вірменським 

народним танцям. Серед них − найбільш поширений чоловічий танець «Кочари» 

та його різновиди, які поширені в різних областях Вірменії. Непарні розміри, 

являючись дуже близькими композитору по своїй імпровізаційно-ігривій стихії, 

дають можливість для різноманітних комбінації дво- та тридольних метрів. 

«Гнучка взаємодія парних та непарних метрів визначає основний пульс подібних 

творів композитора, тому його можна виділити як один із стилістичних ознак 

метро-ритму Бабаджаняна при втіленні танцювального характеру» [70, с. 59] 

А. Бабаджанян «Героїчна балада» (III варіація): 

 

Четверта варіація (Maestoso, marcio funebre). Колорит темнішає, 

виникає образ траурної ходи, який звучить як пам’ятка про жертви та тяжкі 

випробування. В мажорних інтонаціях траурної ходи чується не стільки 

скорбота, скільки мужня рішучість та моральна твердість. Починаючи здалеку, 

хода поступово наближується. Її звучність зростає, насичується гнівним пафосом 

і на грандіозній кульмінації траурний образ перетворюється в могутній 

героїчний заклик. Цей епізод грає в «Баладі» А. Бабаджаняна роль, аналогічну 

2- й частині хачатурянівського концерту, в якому виникає настрій скорботи, який 

виростає до образів епічної могутності. В цих випадках ці контрастні образи 
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чудово відтіняють соковиті та колоритні пісенно-танцювальні епізоди, які 

вносять в музику гостро конфліктний початок. 

П’ята варіація (Allegro vivace). Кінцевий емоційний висновок. Знову 

виникають початкові образи «Героїчної балади» – образи мужнього скерцо та 

лірики. Стрімкій рух передає рельєфність та карбований ритм. 

А. Бабаджанян по-своєму оригінально вирішує побудову концерту, 

поєднуючи композиційну структуру жанру з автентичним народним наспівом, 

наприклад, в співучій мелодії 5-ї варіації, яка відтворює образ вірменської 

селянської пісні, чи окремі ритмо-мелодичні та ладові звороти пісень та танців, 

він підкреслює найбільш характерні елементи їх національного складу. 

Завдяки цьому національні теми, зберігаючи свій неповторний народний 

колорит, звільнюються від архаїчних рис. 

 

А. Бабаджанян «Героїчна балада» (V варіація): 

 

 

Найбільша драматургічна та психологічна напруга зосереджується в 

Каденції - соло піаніста, що надає змогу речитативного висловлення виконавцю 

для передачі болю та страждань вірменського народу за часів Другої світової 

війни.   

Звертаючись до варіаційної форми, композитор доповнює її елементами 

імпровізаційності, що можна спостерігати і в каденції: не застосовуючи 

проведення теми або елементів теми, він дозволяє піаністу імпровізувати в 

манері вірменських ашугів та їх мугамів, звертаючись до аналогів тембру 

вірменських народних інструментів. 
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А. Бабаджанян «Героїчна балада» (Каденція) 

 

І тут ми повністю підтримуємо думку С. Аршакян  про те, що 

індивідуальність симфонічної драматургії «Героїчної балади» багато в чому 

визначається значною роллю імпровізаційного початку, властивого їй. В 

музиці А. Бабаджаняна це стимулювалося одразу двома джерелами: 

принципами народного виконавства та великим досвідом композитора в 

естрадній музиці, якій Арно приділяв велику увагу і велику любов» [6, с. 15]. 

В цілому композитор дотримується форми одночасного концерту. Тема 

та п’ять варіацій, які лежать в основі «Героїчної балади», утворюють 

симфонічний цикл, в якому музичний матеріал широко розвивається. 

Пристрасно-патетичний вступ та задушевна тема соло фортепіано дають 

життя симфонічним варіаціям, складають його у цілу оповідь. Тут і ліричні 

роздуми, і бурхливий вальс, і похоронна хода, і величаве славлення. 

Зазначимо, що композиційне письмо А. Бабаджаняна, подібно 

А. Хачатуряну, наближається в основному до розробкового типу експозиції, 

де після короткого викладу основних тематичних тезисів починається їх 

енергійний розвиток. Саме тому, ми відстежуємо прояви так званої 
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«баладності» в концерті, яка проявляється, перш за все у викладі музичного 

матеріалу, кожна варіація якої є проявом композиційної свободи письма. 

Варто погодитись з музикознавцем Я. Гельфандом, який вважає, що 

художник – виконавець, що має розвинений смак і почуттям міри, здатний, не 

викривляючи задуму композитора, своїм виконанням вдихнути справжнє 

життя в художні образи, зробити їх особливо яскравими, вражаючими, 

дохідливими. При цьому у певних випадках він може користуватись і таким 

прийомом, як художнє перебільшення, але тільки в тій мірі, в якій це 

відповідає змісту виконуваного твору і сприяє рельєфності і дієвості їх 

образів» [18, с.30]. 

Оскільки текст музичного твору є складною системою музичних 

визначень та авторських ремарок, завданням виконавця є зрозуміти задум 

автора та репрезентувати його слухачам. Розшифрування цих значень 

відбувається у відповідності з професійним досвідом музиканта, його 

загальним тезаурусом. 

Текстологічному аналізу музичних творів присвячено багато розробок: 

О. Сокола, О. Маркової, В. Москаленка, проте, досліджуючи природу 

виконавського аналізу, О. Сайгушкіна справедливо відзначає розбіжності у 

способах інтерпретації музикознавця та виконавця при аналізі музичного 

твору: музикознавець оперує ідеальними ланками, результат оформлює 

вербально, при цьому музичний твір (будучи своєрідною матеріально-

ідеальною цілісністю) не надає можливостей для вичерпного музикознавчого 

аналізу (оскільки не може бути без залишку перекладеним у вербальну 

форму); виконавський аналіз також не «вичерпує» твору загалом, але втілення 

його в конкретній одиничній художній інтерпретації можна визнати відносно 

завершеним. Виконавець оперує і матеріальними, й ідеальними ланками, 

результатом чого стає звукове оформлення, отже, необхідність ігрового 

втілення рухає виконавський аналіз немов зсередини, підкріплюючись його 
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практичною стороною. Знаходячись у самій «гущі» музики, втілюючи її 

безпосередньо, музикант-виконавець удосконалює пізнання образних, 

стильових, структурних закономірностей, отримує імпульси від музичної 

матерії [73, с. 79]. 

З нашої точки зору, спрямовуючою силою до розкриття авторського 

задуму є аналіз особливих рис композиційного письма та закладених в 

нотному тексті авторських ремарок. У випадку дослідження творчості Арно 

Бабаджаняна ми маємо унікальну можливість слухати виконання самого 

композитора та на його творчих здобутках відслідковувати прояви семантики 

камерності та концертності у різних жанрових втіленнях. У його творах ми 

простежуємо драматизм та героїку, лірику переживань, образи природи. 

Семантику камерності можемо відзначити у творах (або частинах циклів) 

лірико-філософського спрямування і провідну роль тут також відіграє 

фортепіанна фактура, що виводить ліричного героя з tutti-йного звукового 

океану, рельєфно виокремлюючи його монолог і дозволяючи побути 

«наодинці» у супроводі м’яких гармоній, що нагадує інтимні та вишукані 

камерні музикування. Схильність до ліричних образів, заглибленість в інтимні 

психологічні шари проявилася як у низці фортепіанних творів («Елегія», 

присвячена пам'яті А. Хачатуряна (1978), «Прелюдія», «Інтермеццо», «Хорал» 

із «Шести картин», «Мелодія»), так і в камерно-фортепіанних, зокрема, Сонаті 

для скрипки та фортепіано b-moll; Тріо для фортепіано, скрипки та віолончелі 

fis-moll. 

Тріо А. Бабаджанян, яке було написано у 1952 році, одна з вершин 

творчості композитора. Першими його виконавцями були відомі на весь світ 

музиканти: Д. Ойстрах, С. Кнушевицький та автор, інтерпретація яких і досі 

безперечно залишається натхненним зразком для ансамблістів, які 

звертаються до цього твору. Тріо fis-moll А. Бабаджаняна – концепційний твір, 

оскільки три частини циклу об'єднані єдиним задумом; цей задум відчувається 
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у кожному звуці, фразі, епізоді, які, об’єднуючись, створюють опуклу музичну 

драматургію. Так звана «інструментальна драма», що розкривається на 

сторінках фортепіанного тріо А. Бабаджаняна, походить від взаємодії 

основних тем. Порушивши принцип сонатного алегро (конфлікт між головною 

і побічною темами) автор створює конфлікт між образами, що народжуються 

з теми вступу, та контрастними головною та побічною темами. 

А. Бабаджанян Тріо для фортепіано, скрипки та віолончелі. 

 

Цей твір сповнений протиріч, дуалізму людської природи та наповнений 

глибокими почуттями, для відтворення яких композитор використовує 

художньо-звукові комплекси різних жанрових сфер – камерно-ліричної та 

оркестрально-драматичної. 

Зокрема риси камерність втілюються в ліричних епізодах побічної партії 

першої частини. Стосовно другої частини, то вона вся сповнена тонкої лірики, 

душевності, тепла. Третя частина дуже характерна, наповнена національним 

колоритом та притаманною вірменським народним пісням ритмікою. Має 

яскравий, полум’яний та відчайдушний характер, що проявляється 

контрастною динамікою, неординарними, строкатими гармоніями. Всі 

вищесказані властивості фактурного письма визначають концертність третьої 

частини.  
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А. Бабаджанян Тріо для фортепіано, скрипки та віолончелі (III частина) 

 

Розглядаючи риси концертності в творах Бабаджаняна, неможливо не 

відмітити твір, віртуозно-насичений та колоритний. Це насамперед Соната для 

скрипки та фортепіано b-moll (1959), яку дослідники зазначають як 

новаторську, оскільки Бабаджанян вперше звертається до жанру дуетної сонати, 

застосовуючи в ансамблевій фактурі риси серійної техніки. 

Цей твір можемо визначити як останнє звернення композитора до 

циклічного масштабного твору. 

Вперше Соната була виконана публічно автором в ансамблі з єреванським 

скрипалем В. Вартаняном, творча співпраця з яким розпочалася з виконання 

Фортепіанного тріо. 

В Сонаті для скрипки та фортепіано явно відчувається вплив творчості 

Д. Шостаковича (зокрема, другої частини Сонати для фортепіано №2), якому 

автор і присвятив твір. 

Соната являє собою діалог двох рівноправно солюючих інструментів. В 

ансамблевій сонаті піаніст потрапляє в особливі виконавські умови, оскільки 

його інтерпретація має узгоджуватися з всією ансамблевою фактурою, 

враховуючи специфіку звучання струнно-смичкового інструменту, що потребує 

динамічного та артикуляційного узгодження у боротьбі пристрастей музичного 

діалогу та драматичного напруження. 

Партія фортепіано настільки технічно складна, що вимагає від піаніста 

великої розтяжки руки та її пристосування до насиченої багатоголосними 

акордами фактури. Партія скрипки технічно ускладнена, з характерною метро-
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ритмічною структурою фіналу (яка притаманна саме вірменським народним 

танцям), вона потребує віртуозної відточеної техніки виконавця та значної 

професійно-концертної витримки. 

Генетично жанр сонати належить до камерних жанрів, оскільки саме в 

камерній музиці, зокрема камерно-ансамблевій з’являються прасонатні жанри. 

В процесі еволюції та жанрового розвитку сонати набувають рис концертності, 

як в камерно-ансамблевих, так і в сольно-фортепіанних зразках. 

У Сонаті для скрипки та фортепіано А. Бабаджанян відходить від 

камерного розуміння жанру - її емоційний тонус, динамічне наповнення та 

фактурна насиченість спрямовані до піднесено-концертного подання всіх 

художньо-семантичних намірів композитора. 

З перших звуків партії скрипки ми відчуваємо сольний імпровізаційний 

тип викладення, скрипка постає у сольному монолозі, фортепіано тільки 

підтримує речитатив скрипки. Невдовзі фортепіано виступає на перший план. 

Таким чином виникає своєрідний діалог, який несе в собі змагання між двома 

солістами. 

А. Бабаджанян Соната для скрипки та фортепіано b-moll (1959) 

 

У сонаті для скрипки та фортепіано прослуховуються вірменські 

інтонації, найчастіше вони відчутні у поетичних епізодах твору, втілені 

прийомами ескізного контурного письма. Протяжні мелодійні образи 

поступилися місцем коротким, у них укладено так само характерно 

національні елементи ритму. Це надає особливу своєрідність музиці 

Скрипкової сонати, що відразу звертає на себе увагу. У вступному діалозі 
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скрипки та фортепіано – області Grave – народжується образна, а головне 

значна за змістом музика. У ній є те, що становитиме потім зміст усіх трьох 

частин Сонати: мелодія, що тяжіє до речитативної лексики; контрасти - 

споконвічні стимули музичних думок, що розвиваються; нарешті, самі 

думки, що надають усій розповіді явно філософську спрямованість. 

Привертають увагу запал, властивий деяким видам народних пісень 

Вірменії, дуже характерні для її фольклору короткі – переважно в інтервалі 

малої терції – виразні мелодійні ходи з деякою примхливою ритмікою. 

Нарешті, у Grave, у низькому регістрі фортепіано з’являються важкі октави 

– своєрідним лейтмотив, який породжує дві важливі теми: головні партії в 

Allegro energico (I ч.) та в Allegro risoluto (III ч.). У всій музичні драматургії 

сонати особливе – і дуже важливе місце якраз і займають ті невеликі 

острівці, де відчувається тонкий аромат національної лірико-драматичної 

стихії. Досить привести побічну партію Allegro energico, яка несподівано 

з’являється після кількох таємничих, явно скерцозних реплік скрипки 

(pizzicato), основну тему Andante sostenuto (IIч.) перше проведення якої 

доручено фортепіано. 

А. Бабаджанян Соната для скрипки та фортепіано b-moll,  Andante sostenuto: 

 

Варто звернути увагу на ще одну особливість тієї ж другої частини: все так 

чи інакше пов’язане з національними музичними витоками, без будь яких 

особливих фактурних і гармонійних вишукувань. За зовнішніми формальними 
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прикметами Соната для скрипки та фортепіано – камерний твір, що складається 

з трьох частин: швидкої, повільної та швидкої частин. Схильний до поліфонічних 

прийомів письма Бабаджанян і в цьому творі використовує їх як один з виразних 

засобів музичної драматургії. У музичній драматургії Сонати надзвичайно 

важливий метроритмічний малюнок, який чи не повністю базується на 

фольклорній основі. 

 

Аналізуючи жанрові пріоритети композиторської творчості Арно 

Бабаджаняна, можна дійти висновку, що саме фортепіано стало інструментом, 

який ініціював мистецький розвиток Бабаджаняна-композитора та сприяв 

виникненню особистісного піаністичного стилю Бабаджаняна-виконавця. В 

свою чергу, унікальний піаністичний стиль, обумовлений як особистісними 

конструкціями піаністичного апарату, так і способом авторського мислення 

фортепіанними образами-тембрами, визначив піаністично-фактурні підходи у 

відтворенні певної звукової ідеї.   

Творча спадщина композитора є надзвичайно багатогранною і в кожному 

з жанрових різновидів можна знайти семантично-фактурний відбиток 

фортепіанного стилю свого митця – монументальну фактурну оркестральність, 

сповнену емоційним національним колоритом та спрямовану на яскраве 

концертно-виконавське подання або ж прозорий вишукано-камерний 

піаністичний звукопис, що підтримує одиноку сповідь ліричного героя. 

Мистецька постать Арно Бабаджаняна яскраво ілюструє 

різнофункціональні виконавські таланти – соліста, ансамбліста, 

концертмейстера, і при цьому незмінним залишається вишукано-яскравий 

колористичний вірменський піаністичний стиль, завжди сповнений глибоким 

змістом, драматичними, патетичними та ліричними переживаннями.  

Виконавський магнетизм, яким володів Арно і яким заряджав своїх 

слухачів, надзвичайно складно піддається аналізу, а отже, залишається одним із 
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найскладніших завдань втілення його музики для сучасних виконавців творів 

композитора. 

   В межах творчого мистецького проекту відбулася низка 

концертів, присвячених творчості Арно Бабаджаняна, прозвучали фортепіанні та 

камерно-фортепіанні твори композитора: 

• «Шість картин» для фортепіано:  

Імпровізація,  

«Народна»,  

«Токкатіна»,  

«Інтермеццо»,  

«Хорал»,  

«Сасунський танок». 

• «Героїчна балада» для  фортепіано з оркестром 

 (у перекладі для двох фортепіано); 

• Тріо для фортепіано, скрипки та віолончелі; 

• Соната для скрипки та фортепіано; 

• «Елегія» для фортепіано. 

 17.11.2021 «Камерна музика крізь часи» у Концертній залі 

Одеської національної музичної академії, в якому прозвучали твори 

Г. Телемана, А. Кореллі, Ф. Кулау, О. Красотова, А. Арутюняна-

А. Бабаджаняна. (Додаток А, №8); 

 31.01.2022р. «До 100-річчя Арно Бабаджаняна»: Арно 

Бабаджанян «Тріо фа діез мінор для фортепіано, скрипки та віолончелі, «Шість 

картин», Соната для скрипки та фортепіано, «Елегія» Арно Бабаджаняна 

пам’яті Арама Хачатуряна / Концертна зала ОНМА імені А. В. Нежданової. 

(Додаток А, № 9); 

 4.07.2022р. «Присвята Майстру»: концерт з творів Арно 

Бабаджаняна / Концертна зала ОНМА імені А. В. Нежданової. 

(Додаток А, № 10). 
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Представлений обсяг концертно-фортепіанної, сольно-фортепіанної та 

камерно-фортепіанної творчості композитора в процесі аналітичного вивчення 

та виконавської реалізації творчого проекту дозволив розкрити жанрово-

смислові та художньо-виконавські засади камерності та концертності в 

різножанровому фортепіанному спадку композитора. 
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   ВИСНОВКИ 

 

Метою творчого мистецького проекту постало комплексне дослідження та 

концертне виконання фортепіанної/камерно-фортепіанної музики 

А. Бабаджаняна. Вперше творчість музиканта-універсала була публічно 

презентована у розмаїтті семантичних підходів до концертних та камерних 

фортепіанних жанрів.  

В історію музики, одразу після закінчення консерваторії, Арно Бабаджанян 

увійшов як талановитий композитор та блискучий виконавець. Ніхто із знаних 

членів державної екзаменаційної комісії - Я. Флієр, О. Гольденвейзер, Г. Нейгауз, 

які високо оцінили його творчі здобутки в симфонічному та концертному 

жанрах, не могли уявити, що відгук в серцях слухачів він знайде в першу чергу 

як композитор-пісенник. Однак вже перші пісенні опуси підтвердили, що цей 

жанр потребую такого самого великого таланту та цілковитої творчої 

самовіддачі, як і твори академічної сфери.  

Надзвичайній популярності пісенних опусів А. Бабаджаняна сприяла 

плідна співпраця з поетом Р. Рождественський та співаком М. Магомаєвим, 

поетична співтворчость з Є. Евтушенко, А. Вознесенським, Л. Дербеньовим. 

Майже всі пісні композитора після першої презентації ставали шлягерами і 

звучали на радіо, в концертах і просто на вулицях.  

Значним є внесок композитора і в галузь інструментального джазу, 

музично-театральних жанрів (мюзикли «Дядько Багдасар», «Наречена з 

Півночі», «В горах моє серце» тощо), творів для естрадного оркестру 

(«Святковий Єреван», «На відпочинку у Карлових Варах», «Ритмічний танець», 

«Приїжджайте до Єревану» тощо). Особливою популярністю користувалися 

концертні пє’си для естрадного оркестру «Ноктюрн», «Мрії».  

Працюючи над музикою для кінематографа та естради, Арно відзначав, що 

розважальні жанри потребують такої самої кропіткої роботи над відточеністю 

композиційних прийомів, як і симфонічна музика. Аналізуючи власні творчі 
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наміри, А. Бабаджанян говорив, що в пісенному жанрі він не намагався зробити 

якісь відкриття, він просто писав про звичайні людські емоції – любов, радість, 

печаль.  

На наш погляд, такі самі емоції супроводжували композитора і під час 

написання академічних творів, які складають фундамент неповторного 

композиторського почерку Бабаджаняна і, зокрема, фортепіанні (фортепіанно-

ансамблеві) жанри, які відтворюють його виконавсько-піаністичну манеру 

фактурного мислення та формують художньо-стильову парадигму авторського 

світогляду.  

Туга за своєю Батьківщиною завжди проявлялась у Бабаджаняна 

зверненням до глубинних джерел власної творчості, до ліричних спогадів 

вірменської інтонаційної пісенності, що занурювало його в сферу камерних 

засобів художньо-інструментального вираження та втілювалось в низці творів, 

зокрема, «Елегії», «Ноктюрні», в частинах камерно-фортепіанних творів: 

Фортепіанне тріо, Соната для скрипки та фортепіано тощо.  

В той же час, радість від життя, спілкування з однодумцями, можливість 

поділитися своєю творчості зі слухачами, наповнювала композитора енергійним 

оптимізмом, що втілювався у яскравих музичних образах-звучаннях, колоритних 

гармонійних барвах, запальних танцювальних ритмах – всього того, що ми 

можемо визначити як прояв концертності в звучаннях його фортепіанних творів.  

В цілому творча спадщина композитора складає різножанрову палітру 

опусів симфонічної, фортепіанної, камерно-інструментальної, камерно-

вокальної музики і до кожної з них композитор звертався з особливим відчуттям 

національного тонусу, привносячи нові гармонічні барви в апробовані часом 

музичні канони, по-новому розкривають смислові значення камерності та 

концертності в своїх творчих задумах.  

А задуми А. Бабаджаняна були невіддільні від характеру самого 

композитора, оскільки, як відзначають всі, кому пощастило зустрітися з цією 

неординарною особистістю, він умів щиро радіти життю, незважаючи на прикрі 
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життєві обставини, і намагався поділитися своїм життєлюбством та відчуттям 

постійного свята зі всіма оточуючими.  

Дуже відверто про свого друга говорив Муслім Магомаєв: «Все його життя 

стало своєрідною історією кохання, що розлетілася по всьому світу в його 

надзвичайних піснях». 

З притаманним почуттям гумору він сприймав себе, оточуючих, а також 

різні життєві обставини – суспільні, особистісні, і така легкість відчувається в 

багатьох його опусах, поряд із справжній глибоким почуттям до своїх рідних 

вірменських витоків. Як говорив сам композитор: «Я розмовляю з вірменським 

акцентом, так само і в музиці! І цього вже ніяк не можна змінити!». Творчий 

«ресурс» Бабаджаняна здавався невичерпним, як згадували його рідні, його 

енергію ніхто не міг стримати, сідаючи за рояль, він поринав у власні думки та 

відчуття, повністю віддаючись своєму натхненому пориву.   

Син композитора, співак та актор Ара Бабаджанян заснував та очолив 

«Фонд пам’яті Арно Бабаджаняна», який підтримує молоді таланти, організовує 

концертні вечори, щорічні Фестивалі музики А. Бабаджаняна. Відкриваючи один 

з таких фестивалів поет Андрій Дементьєв сказав: «Я багато працював з 

Бабаджаняном, це була людина, надзвичайно закохана в життя, в ньому було 

стільки гумору, людяності, що і сама музика народжувалася з цієї доброти. У 

нього було інтуїтивне відчуття прекрасного і він на всі часи залишився 

композитором Світла та Радості».  
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