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Анотація 

Коршомна Катерина Юріївна. Ансамблеве мислення 

інструменталіста-універсала. – Наукове обґрунтування творчого мистецького 

проекту, поданого на здобуття ступеня доктор мистецтва (спеціальність 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. 

Творчий науковий проект пов’язаний з виконавською і педагогічною 

діяльністю автора в камерно-ансамблевій творчості, яка спирається на 

поєднання знань в області інструментально-виконавських прийомів гри на 

трьох інструментах: на  скрипці, на альті та на фортепіано, що відноситься до 

поняття інструменталіст – універсал, як втілення сучасних процесів в сфері 

музичного мистецтва. В умовах посилення конкуренції на ринку праці, з одного 

боку, та потягу музиканта до безперервного вдосконалення своєї професійної 

підготовки (набуття нових компетенцій), пошуку художньо-духовного 

самовираження за допомогою різноманітних інструментальних засобів 

виразності, цілком природним виявляється тенденція до опанування сучасними 

музикантами, яких називають мульти-інструменталістами, декількох 

інструментів.  

Відомо, що для кожного музиканта інструмент, на якому він грає, 

відкриває шлях до музичної творчості, котра віддзеркалює його духовне, 

мисленнєво-чуттєве та емоційно-психологічне відношення до людського буття і 

Божественної краси. В цьому аспекті, музичні інструменти виконують функцію 

«голосу» виконавця, а інструментальні засоби (технологічні, темброво-

фактурні, артикуляційні, акустичні) невід’ємні  від художнього самовираження 

музиканта. Динамічна спроможність інструменталіста-універсала 

інтерпретувати композиторські ідеї способом гри на різних інструментах доволі 

часто проявляється в ансамблевій діяльності, в якій необхідна умова 

майстерності включає в себе ансамблеве мислення. Сутність поняття 

ансамблеве мислення, на наш погляд, включає комплекс розуміння виконавцем – 
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учасником ансамблевого складу – проблематики узгоджено-технологічного, 

суспільно-психологічного (комунікативного), емоційно-енергетичного 

(артистичного) аспектів внутрішньо ансамблевої взаємодії усіх учасників. 

Оригінальність ідеї розкрита через поєднання творчої та наукової 

складових у 6 концертах: «Павло Юон – повернення забутого майстра», 

«Рапсодія», «Квінтцерт», «Шарвенка. Сібеліус. Франк», «Калейдоскоп», «Duo. 

Trio. Quartet. Sextet»; 

майстер-класі на кафедрі камерного ансамблю ОНМА імені 

А. В. Нежданової 12.05.2021;  

лекції (лекція-концерт «Бароко: вчитель та учень», Одеський Будинок-

музей імені М. К. Реріха 15.10.2022); 

у 2 тезах та 2 статтях у фахових збірках категорії «Б»; 

методичній розробці спеціального курсу дисципліни за темою творчого 

мистецького проекту; 

доповідях на 7 конференціях: 

 міжнародних: Міжнародна науково-творча конференція «Явище 

школи в музичному виконавстві та музикознавстві – історія та сучасність» 

(30.11.2020); ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Поиски 

красоты в культуре, искусстве, науке» (13-14.11.2020); XXIV  Міжнародна  

науково-практична  конференція «Под лигой культуры: искусство, наука, 

духовное совершенствование» (19-20.11.2021);  

  всеукраїнських: ХХІІ Всеукраїнська молодіжна науково-творча 

онлайн-конференція «Музичне мистецтво та наука на початку третього 

тисячоліття» (3-5.12.2020); IV Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної особистості» (11-

12.03.2021); XXIV Всеукраїнська молодіжна науково-творча онлайн 

конференція «Музичне мистецтво та наука на початку третього тисячоліття» (8-

9.12.2021); XXV Всеукраїнська молодіжна науково-творча конференція «Дні 

науки. Українська музична культура в історичному часі та світовому 

інформаційно-ціннісному просторі» (26-27.05.2022). 
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Творча складова проекту представлена концертними програмами, які 

презентують автора як учасника різних по органологічному та кількісному 

складу ансамблів: у якості піаніста (Ф. Пуленк, «Негритянська рапсодія»; 

П. Юон, «Тріо-мініатюри»; Ю. Рентген, Квінтет ор.100; Ф. Брідж, «Елегія» для 

віолончелі та фортепіано; Р. Воан-Уільямс, «Шість англійських пісень» для 

віолончелі та фортепіано; С. Ядассон, Секстет), як скрипаля (П. Юон, Рапсодія 

для фортепіанного квартету та «Силуети» для двох скрипок та фортепіано; 

Л. Ружицький, Рапсодія для фортепіанного тріо; Е. фон Донаньї, Квінтет №2; 

О. Респігі, Квінтет; С. Франк, Соната для скрипки та фортепіано; Й. Сук, 

«Елегія» для фортепіанного тріо; А. Онеггер, Сонатина для скрипки та 

віолончелі; Б. Годар, Серенада для скрипки та віолончелі), як виконавця на 

альті (П. Юон, Соната для альта та фортепіано, Рапсодія для фортепіанного 

квартету, Дивертисмент для двох альтів та кларнету; Ф. Шарвенка, Соната-

фантазія для альта та фортепіано; О. Респігі, Квінтет; М. Брух, «Кол Нідре» для 

альта та фортепіано; Т. Дюбуа, Терцеттіно для флейти, альта та арфи у 

перекладенні для флейти, альта та фортепіано; Л. Форіно, «Молитва» для 

квартету віолончелей у перекладенні для альта та трьох віолончелей). 

Проект базується на камерно-ансамблевих творах європейських 

композиторів другої половини XIX – першої половини XX століть, які автор 

цього творчого проекту системазував для видання Репертуарного довідника під 

назвою «Репертуарний довідник творів європейських композиторів другої 

половини ХІХ – першої половини ХХ століть для камерного ансамблю». 

Важливою складовою проекту являється перше виконання камерно-

ансамблевих творів в Україні (твори П. Юона, фортепіанні квінтети О. Респігі, 

Е. фон Донаньї, Ю. Рентгена). 

У науковому обґрунтуванні проекту здійснено спробу висвітлити 

історичні передумови відродження в педагогічній та виконавській діяльності 

сучасного митця інтересу до опанування технології гри на різних інструментах. 

Наукове обґрунтування спрямовано на виявлення методів застосування 

універсальних умінь (володіння грою на різних інструментах) в ансамблевій 
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діяльності інструменталіста та обговоренню шляхів покращення майстерності 

учасника камерного ансамблю на основі удосконалення ансамблевого мислення. 

Автор творчого проекту виходить з актуальності цієї тематики, спираючись на 

сучасні світові тенденції розвитку форм педагогічного процесу, особливо в 

роботі з ансамблевими складами (з урахуванням залучення якнайбільшої 

кількості молоді на аматорському рівні та в дистанційному форматі викладання 

в контексті глобалізаційних викликів), та специфіки виконавських умов, які 

часто обумовлені обставинами при яких необхідно швидко замінювати одного 

інструменталіста на іншого (наприклад, при випадковій відсутності якогось 

інструменталіста в ансамблі, в гастрольних турне оркестрів тощо).  

Мета дослідження – здійснити аналіз залучення компетенції 

інструменталіста-універсала, який являється мульти-інструменталістом, в 

системі камерно-ансамблевої діяльності.  

Відповідно до поставленої мети вирішуються такі завдання: 

 розкрити специфіку інструментально-суб’єктних взаємин у різних 

ансамблевих складах; 

 простежити за тенденціями проявів мульти-інструменталізму в 

педагогічній та виконавській діяльності музиканта; 

 виявити складові комунікативного простору в камерному ансамблі з 

урахуванням мобільності внутрішніх змін; 

 проаналізувати концертні програми творчого мистецького проекту з 

точки зору їх тематичного спрямування. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у спробі оновлення 

погляду на творчі завдання інструменталіста-універсала в педагогічній та 

виконавській сферах з огляду на сучасні виклики часу та розширення 

представлень про моделювання тематичного простору мистецького 

концертного проекту на основі ансамблевої комунікації. 

У Розділі I. Креативна місія інструменталіста-універсала в 

контексті історико-культурної динаміки змін приділено увагу розгляду 

взаємопов’язаних гілок інструментально-педагогічної та інструментально-
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виконавської діяльності інструменталіста-універсала. Досліджено навчально-

методичне значення компетентності викладача в області технологічних 

характеристик декількох інструментів, що допомагає йому розширити коло 

педагогічних завдань в роботі з ансамблем (змога надати професійні поради 

різним інструменталістам – учасникам ансамблевого складу; спромогтися 

зробити виконавський показ гри на різних інструментах; при потребі замінити 

інструменталіста ансамблю під час репетиційних занять або концертних 

виступів). Розуміння таких різноманітних функцій викладача апробовано 

автором творчого проекту на досвіді особистого спілкування зі студентами в 

класі камерного ансамблю та в концертній програмі «Бароко: вчитель та учень» 

(15.10.2022), в якій вчитель (виконавець творчого проекту) виступав в 

ансамблях з учнями як скрипаль та альтист.  

Виходячи з методичних напрацювань, спрямованих на специфіку 

виконавства в камерному ансамблі та на особистий досвід гри в різноманітних 

ансамблевих складах (темброво-однорідних, монотембрових та темброво-

неоднорідних) в якості скрипальки, альтистки та піаністки, окреслені 

найважливіші фактори для успішної виконавсько-творчої діяльності 

інструменталіста в ансамблі (психологічно-суб’єктивні та об’єктивні). 

Прослідковано за різними функціями інструменталіста в камерному ансамблі 

(від 4-ох виконавців і більше), які в багатьох випадках передбачають: для 

скрипаля – ініціативність та яскраву артистичність; для альтиста – 

акомпануючу або дублюючу функції; для піаніста – побудову ритмо-

гармонічної основи ансамблевого звучання, диригентського управління 

драматургією твору, партитурного мислення.  

Доведено, що при збереженні основних характеристик ансамблевого 

мислення музиканта (застосування діалогічного принципу виконавських 

стосунків; вміння гнучкого переходу від тематичного матеріалу до фонового; 

узгодженості виконавських дій з іншими учасниками колективу; здатності 

«зливатися» в загальному ансамблевому звучанні; підтримці свого психо-

емоційного тонусу в спільній діяльності з колегами), у зв’язку з переходом від 
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одного до іншого інструменту під час гри, в ансамблевому мисленні мульти-

інструменталіста виникають деякі відмінності. Вони відзначені спроможністю 

миттєво (упродовж однієї концертної програми) трансформувати сприйняття 

твору мисленням своїм інструментом (кожен раз іншим), що означає зміну: 

технології гри в її артикуляційно-штрихових, темброво-фактурних, динамічних 

особливостях; партії-ролі; психічної витривалості; соціально-психологічної 

сумісності з різними партнерами по ансамблю.   

В ході творчого проекту показані шляхи оновлення мізансценічних 

ансамблевих утворень за участю мульти-інструменталіста, що змінює ігрову  та 

емоційну взаємодію учасників ансамблю. 

У Розділі II. Шляхи формування тематики концертних програм 

проаналізовано тематичне спрямування концертних програм як послідовних 

частин творчого проекту («Павло Юон – повернення забутого майстра», 

«Рапсодія», «Квінтцерт», «Шарвенка. Сібеліус. Франк», «Калейдоскоп», «Duo. 

Trio. Quartet. Sextet»). У підрозділі 2.1. Монографічна програма як спосіб 

презентації стилю композитора зазначено, що поштовхом для демонстрації 

стилю одного композитора стала монографічна програма, присвячена 

швейцарському композитору Павло Юону, в якій відобразились потяг 

композитора до програмних задумів, імпресіоністична барвистість та казковість 

його музики, яка спонукала учасників ансамблю до пошуку різноманітних 

виразових засобів. У підрозділі 2.2. Жанрово-семантичне поле «Рапсодії» в 

камерно-ансамблевих проекціях узагальнено функціонування жанру 

«рапсодії» в контексті камерно-ансамблевого репертуару з огляду на концертну 

програму, в якій було прослідковано за авторськими концепціями цього жанру 

в фортепіанному тріо, фортепіанному квартеті, вокально-інструментальному 

октеті мішаного складу (фортепіано, струнний ансамбль, флейта, кларнет) з 

баритоном. В цій програмі автором творчого проекту було підібрано 

тематичний відеоряд (до Рапсодії П. Юона картини його брата художника К. 

Юона; до Негритянської рапсодії Ф. Пуленка замальовки з життя африканських 

народів), що довело ефективність поліхудожнього (міжмистецького) ракурсу 
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сприйняття ансамблевих творів в побудові асоціативного ряду з візуальною 

стороною концерту. Підрозділ 2.3. Органологічний та кількісний підхід до 

композиційних рішень в програмуванні ансамблевого концерту розкриває 

комунікативно-рольові, психологічні та інтерпретаційно-технологічні 

ансамблеві завдання в різних по органологічному та кількісному складу 

(інструментальний дует, фортепіанний квінтет, секстет для фортепіанного 

ансамблю та струнних) ансамблях.  

В результаті проведеного аналізу відзначена спрямованість мульти-

інструменталіста на  широке осягнення пластики різноманітних виконавських 

рухових дій як суму навичок гри на різних інструментах; розуміння 

комунікативного компоненту при спілкуванні з малою (дуетом) або великою 

(квінтетом, секстетом, октетом) групою виконавців; здійснення ефективної 

виконавської діяльності в умовах спілкування з різними темпераментами при 

грі в інструментальному дуеті (на одному фортепіано – це поєднання двох 

особистостей в неподільну єдність; в дуеті скрипка – віолончель – це 

чергування сольних висловлювань), в великих ансамблевих складах (тяжіння до 

багатопланового звучання, що надає можливість як наближення до оркестрової 

образності, так і до більш вільного прояву індивідуальності кожного учасника 

ансамблю).  

Ключові слова: інструменталіст-універсал, камерно-інструментальний 

ансамбль, мульти-інструменталіст, педагог-мульти-інструменталіст, 

виконавець-мульти-інструменталіст, виконавська інтерпретація, ансамблеве 

мислення, мізансценічні принципи, полі художній проект. 
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The creative scientific project is connected with the author`s performance and 

teaching activities in chamber-ensemble work, which is based on a combination of 

knowledge in the field of instrumental and performance techniques of playing three 

instruments: the violin, the viola and the piano, which refers to the concept of an 

instrumentalist – universalist , as the embodiment of modern processes in the field of 

musical art. In the conditions of increased competition on the labor market, on the 

one hand, and the desire of musicians to continuously improve their professional 

training (acquisition of new competencies), search for artistic and spiritual self-

expression with the help of various instrumental means of expression, the tendency to 

master modern musicians, who are called multi-instrumentalists, several instruments. 

It is known that for every musician, the instrument he plays opens the way to 

musical creativity, which reflects his spiritual, thinking-sensual and emotional-

psychological relationship to human existence and Divine beauty. In this aspect, 

musical instruments perform the function of the performer`s «voice», and 

instrumental means (technological, timbre-textural, articulating, acoustic) are 

inseparable from the musician's artistic self-expression. The dynamic ability of the 

versatile instrumentalist to interpret the composer's ideas by playing different 

instruments is quite often manifested in ensemble activities, in which the necessary 

condition of mastery includes ensemble thinking. The essence of the concept of 

ensemble thinking, in our opinion, includes a complex understanding by the 

performer – a member of the ensemble composition – of the problems of coordinated 

technological, social-psychological (communicative), emotional-energetic (artistic) 

aspects of intra-ensemble interaction of all participants. 

The originality of the idea is revealed through the combination of creative and 

scientific components in 6 concerts: «Paul Juon – the return of the forgotten master», 

«Rhapsody», «Quintzert», «Sсharwenka. Sibelius. Frank», «Kaleidoscope», «Duo. 

Trio. Quartet. Sextet»; 

master class at the chamber ensemble department of the A. V. Nezhdanova 

ONMA 12.05. 2021; 
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lectures (lecture-concert «Baroque: teacher and student», Odesa House-

Museum named after M. K. Roerich, 15.10.2022); 

in 2 theses and 2 articles in professional collections of category «B»; 

methodical development of a special discipline course on the topic of a creative 

art project; 

reports at 7 conferences: 

– international: International scientific and creative conference «School 

phenomenon in musical performance and musicology – history and modernity» 

(30.11.2020); XXIII International Scientific and Practical Conference «The Search 

for Beauty in Culture, Art, and Science» (13-14.11.2020); XXIV International 

Scientific and Practical Conference «Under the League of Culture: Art, Science, 

Spiritual Perfection» (19-20.11.2021); 

– All-Ukrainian: XXII All-Ukrainian youth scientific and creative online 

conference «Musical art and science at the beginning of the third millennium» (3-

5.12.2020); IV All-Ukrainian scientific and practical conference «The role and place 

of art pedagogy in the formation of a modern personality» (11-12.03.2021); XXIV 

All-Ukrainian youth scientific and creative online conference «Musical art and 

science at the beginning of the third millennium» (8-9.12.2021); XXV All-Ukrainian 

Youth Scientific and Creative Conference «Days of Science. Ukrainian musical 

culture in historical time and the world information and value space» (26-

27.05.2022). 

The creative component of the project is represented by concert programs that 

present the author as a member of ensembles with different organological and 

quantitative composition: as a pianist (F. Poulenc, «Rhapsodie Negre»; P. Juon, 

«Trio-miniatures»; О. Röntgen, Quintet op. 100; F. Bridge, «Elegy» for cello and 

piano; R. Vaughan-Williams, «Six English Songs» for cello and piano; S. Jadassohn, 

Sextet), as a violinist (P. Juon, Rhapsody for piano quartet and «Silhouettes» for two 

violins and piano; L. Ruzytskyi, Rhapsody for piano trio; E. von Dohnanyi, Quintet 

No. 2; O. Respighi, Quintet; S. Frank, Sonata for violin and piano; J. Suk, «Elegy» 

for piano trio; A. Onegger, Sonatina for violin and cello; B. Godard, Serenade for 
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violin and cello), as a performer on viola (P. Juon, Sonata for viola and piano, 

Rhapsody for piano quartet, Divertisment for two violas and clarinet; F. Scharwenka, 

Sonata-fantasia for viola and piano; O. Respighi, Quintet; M. Bruch, «Kol Nidrei» for 

viola and piano; T. Dubois, Terzettino for flute, viola and harp translated for flute, 

viola and piano; L. Forino, «Prеghiera» for cello quartet translated for viola and three 

cellos). 

The project is based on the chamber-ensemble works of European composers 

of the second half of the 19th – the first half of the 20th centuries, which the author of 

this creative project systematized for the publication of the Repertory Guide entitled 

«Repertoire Guide to the works of European composers of the second half of the 19th 

– the first half of the 20th centuries for chamber ensemble». An important component 

of the project is the first performance of chamber-ensemble works in Ukraine (works 

by P. Juon, piano quintets by O. Respighi, E. von Dohnanyi, J. Röntgen). 

In the scientific substantiation of the project, an attempt was made to highlight 

the historical prerequisites of the revival in the pedagogical and performing activities 

of the modern artist of interest in mastering the technology of playing various 

instruments. Scientific substantiation is aimed at identifying methods of applying 

universal skills (mastery of playing various instruments) in the instrumentalist's 

ensemble activities and discussing ways to improve the mastery of a member of a 

chamber ensemble based on the improvement of ensemble thinking. The author of the 

creative project proceeds from the relevance of this subject, relying on modern world 

trends in the development of forms of the pedagogical process, especially in work 

with ensembles (taking into account the involvement of the largest possible number 

of young people at the amateur level and in the distance format of teaching in the 

context of globalization challenges), and the specifics of performance conditions, 

which are often due to circumstances in which it is necessary to quickly replace one 

instrumentalist with another (for example, in case of accidental absence of an 

instrumentalist in the ensemble, in touring orchestras, etc.). 
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The purpose of the study is to analyze the involvement of the competence of 

the universal instrumentalist, who is a multi-instrumentalist, in the system of 

chamber-ensemble activity. 

In accordance with the set goal, the following tasks are solved: 

– reveal the specifics of instrumental-subject relationships in various ensemble 

compositions; 

– trace the trends of manifestations of multi-instrumentalism in the pedagogical 

and performing activities of a musician; 

– identify the components of the communicative space in the chamber 

ensemble, taking into account the mobility of internal changes; 

– analyze the concert programs of the creative art project from the point of 

view of their thematic direction. 

The scientific novelty of the obtained results consists in an attempt to renew 

the view on the creative tasks of the universal instrumentalist in the pedagogical and 

performing spheres in view of the modern challenges of the time and the expansion 

of ideas about modeling the thematic space of an artistic concert project based on 

ensemble communication. 

In Section I. The creative mission of the instrumentalist-universalist in the 

context of the historical and cultural dynamics of changes, attention is paid to the 

examination of the interconnected branches of the instrumentalist-pedagogical and 

instrumental-executive activities of the instrumentalist-universalist. The educational 

and methodological significance of the teacher's competence in the field of 

technological characteristics of several instruments was studied, which helps him to 

expand the range of pedagogical tasks in working with the ensemble (ability to give 

professional advice to various instrumentalists – members of the ensemble; to be able 

to make a performance demonstration of playing on various instruments; to replace 

the instrumentalist if necessary ensemble during rehearsals or concert performances). 

The author of the creative project tested the understanding of such diverse functions 

of the teacher through the experience of personal communication with students in the 

chamber ensemble class and in the concert program «Baroque: teacher and student» 
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(15.10.2022), in which the teacher (performer of the creative project) performed in 

ensembles with students as violinist and violist. 

Based on methodical studies aimed at the specifics of performance in a 

chamber ensemble and personal experience of playing in various ensemble 

compositions (timbral-homogeneous, mono-timbral and timbral-heterogeneous) as a 

violinist, violist and pianist, the most important factors for the successful 

performance and creative activity of an instrumentalist are outlined in the ensemble 

(psychologically subjective and objective). The various functions of an 

instrumentalist in a chamber ensemble (from 4 performers and more) are followed, 

which in many cases include: for the violinist – initiative and bright artistry; for a 

violist – an accompanying or duplicating function; for a pianist – the construction of 

the rhythmic and harmonic basis of the ensemble sound, the conductor's management 

of the dramaturgy of the piece, and the thinking of the score. 

It has been proven that while maintaining the main characteristics of a 

musician’s ensemble thinking (application of the dialogic principle of performance 

relations; the ability to flexibly transition from thematic material to background 

material; coherence of performance actions with other members of the collective; the 

ability to «merge» in the overall ensemble sound; maintaining one’s psycho-

emotional tone in joint activity with colleagues), in connection with the transition 

from one instrument to another during the game, some differences arise in the 

ensemble thinking of a multi-instrumentalist. They are noted for their ability to 

instantly (during one concert program) transform the perception of a work by 

thinking with their instrument (each time a different one), which means a change: the 

technology of the game in its articulation-stroke, timbre-texture, dynamic features; 

parties-roles; mental endurance; socio-psychological compatibility with various 

ensemble partners. 

In the course of the creative project, ways of updating mise-en-scene ensemble 

formations with the participation of a multi-instrumentalist are shown, which changes 

the playful and emotional interaction of the ensemble members. 
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In Section II. Ways of forming the themes of concert programs are analyzed, 

the thematic direction of concert programs as successive parts of a creative project 

("Paul Juon – the return of the forgotten master», «Rhapsody», «Quintzert», 

«Scharwenka. Sibelius. Frank», «Kaleidoscope», «Duo. Trio. Quartet. Sextet»). In 

subsection 2.1. The monographic program as a way of presenting the composer’s 

style is indicated that the impetus for the demonstration of the style of one composer 

was a monographic program dedicated to the Swiss composer Paul Juon, which 

reflected the composer’s attraction to program ideas, the impressionistic colorfulness 

and fabulousness of his music, which encouraged the ensemble members to search 

for various expressive means In subsection 2.2. The genre-semantic field of 

«Rhapsody» in chamber-ensemble projections summarizes the functioning of the 

«rhapsody» genre in the context of the chamber-ensemble repertoire in view of a 

concert program in which the author's concepts of this genre were followed in a piano 

trio, piano quartet, vocal-instrumental octet mixed composition (piano, string 

ensemble, flute, clarinet) with baritone. In this program, the author of the creative 

project selected a thematic video series (to P. Juon's Rhapsody, paintings by his artist 

brother K. Juon; to F. Poulenc's Rhapsodie Negre, sketches from the life of African 

peoples), which proved the effectiveness of a multi-artistic (inter-artistic) approach to 

the perception of ensemble works in the construction of the associative series with the 

visual side of the concert. Subsection 2.3. An organological and quantitative 

approach to compositional decisions in ensemble concert programming reveals 

communicative-role, psychological and interpretative-technological ensemble tasks in 

ensembles with different organological and quantitative composition (instrumental 

duet, piano quintet, sextet for piano ensemble and strings). 

As a result of the analysis, the focus of the multi-instrumentalist on a wide 

understanding of the plasticity of various performing motor actions as the sum of the 

skills of playing various instruments was noted; understanding of the communicative 

component when communicating with a small (duet) or large (quintet, sextet, octet) 

group of performers; implementation of effective performing activities in the 

conditions of communication with different temperaments when playing in an 
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instrumental duet (one piano is a combination of two personalities into an indivisible 

unity; in a violin-cello duet it is an alternation of solo statements), in large ensembles 

(a tendency to multifaceted sound, which provides an opportunity both to approach 

the orchestral imagery and to more freely express the individuality of each member of 

the ensemble). 

Key words: instrumentalist-universalist, chamber-instrumental ensemble, 

multi-instrumentalist, multi-instrumentalist teacher, multi-instrumentalist performer, 

performance interpretation, ensemble thinking, mise-en-scène principles, poly art 

project. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми. На сучасному етапі розвитку людства, коли 

швидкість зникнення одних професій та поява інших професій потребує від 

людини мобільності в освоєнні різних компетенцій, все більше привертає увагу 

суспільства приклади універсальних особистостей. Історично склалася певна 

категорія універсалів, які змогли впродовж життя реалізувати свої уміння в 

різних областях знань: науці, музиці, літературі, інженерії, біології тощо. В 

музичному мистецтві також досліджуються універсальні творчі особистості з 

точки зору багатогранності діяльності у сфері музичного мистецтва. Серед них 

Й.С. Бах, Г. Берліоз, Ф. Ліст, Б. Барток, О. Мессіан та інші.  

Традиція грати на різних інструментах, яка зародилась ще в Середньовіччі, 

потім набула популярності у виконавстві в ансамблевих жанрах, що 

позначалось у вільній заміні інструмента, обумовленою іншими умовами 

музикування. Однак після періоду активної професіоналізації (XX століття), що 

вимагала від виконавця все більшого часу на удосконалення майстерності на 

одному вибраному їм інструменті, бачимо сплеск інтересу до опанування грою 

на різних інструментах. Для таких постатей не один інструмент, а вже кілька 

інструментів слугують для втілення особистих думок, емоцій, являються 

знаряддями для здійснення своєї діяльності. 

Огляд музикознавчої літератури показав, що проблематика дослідження 

питань творчої особистості, яка впроваджує у своїй педагогічній або 

виконавській діяльності (або в обох паралельно) навички володіння декількома 

музичними інструментами поки не набула належного наукового висвітлення.  

Виходячи з вищеназваних художньо-творчих процесів в 

інструментальному просторі та недостатньою теоретичною розробкою питань, 

пов’язаних з професійним розвитком мульти-інструменталіста, розгляд 

педагогічних та виконавських аспектів і пов’язаний з ними тип мислення 

мульти-інструменталіста в камерно-інструментальному ансамблі стає 

концептуальним центром для даного творчого мистецького проекту та визначає 

його актуальність. Оригінальність ідеї розкрита через поєднання творчої та 
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наукової складових – тематичних концертах (1. «Павло Юон – повернення 

забутого майстра»; 2. «Рапсодія»; 3. «Квінтцерт»; 4. «Шарвенка. Сібеліус. 

Франк»; 5. «Калейдоскоп»; 6. «Duo. Trio. Quartet. Sextet»); та участі у 

міжнародних фестивалях, конкурсах та різноманітних концертах в м. Одеса; 

лекції-концерту («Бароко: вчитель та учень», 15.10.2022); майстер-класу 

(Фортепіанний квартет Шумана, 12.05.2021; доповідях на конференціях, в 

яких автор послідовно доводив власну концепцію. 

Наукове обґрунтування спрямовано на виявлення методів застосування 

універсальних умінь інструменталіста, який володіє грою на різних 

інструментах, в виконавській та педагогічній діяльності та обговоренню шляхів 

покращення його майстерності в сфері камерного ансамблю на основі 

ансамблевого мислення. Сутність поняття ансамблеве мислення, на наш погляд, 

включає комплекс розуміння виконавцем – учасником ансамблевого складу – 

проблематики узгоджено-технологічного, суспільно-психологічного 

(комунікативного), емоційно-енергетичного (артистичного) аспектів 

внутрішньо ансамблевої діяльності.  

Автор творчого проекту виходить з актуальності цієї тематики, 

спираючись на сучасні світові тенденції розвитку форм педагогічного процесу 

(включно з залученням якнайбільшої кількості молоді на аматорському рівні та 

дистанційного формату викладання в контексті глобалізаційних викликів) та 

виконавські умови, які часто обумовлені обставинами при яких необхідно 

швидко замінювати одного інструменталіста на іншого (наприклад, при 

випадковій відсутності якогось інструменталіста в ансамблі, в гастрольних 

турне оркестрів тощо). 

Мета дослідження – здійснити аналіз залучення компетенції мульти-

інструменталіста в системі камерно-ансамблевої діяльності.  

Відповідно до поставленої мети вирішуються такі завдання: 

– розкрити специфіку інструментально-суб’єктних взаємин у різних 

камерно-ансамблевих складах; 
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– простежити за тенденціями проявів мульти-інструменталізму в 

педагогічній та виконавській діяльності музикантів; 

– виявити складові комунікативного простору в камерному ансамблі з 

урахуванням мобільності внутрішніх змін; 

– проаналізувати концертні програми творчого проекту з точки зору їх 

тематичного спрямування; 

– систематизувати камерно-ансамблеві твори європейських композиторів 

другої половини ХІХ – першої половини ХХ століть та зробити репертуарний 

каталог. 

Об’єктом дослідження є камерний ансамбль, а предметом дослідження –

діяльність мульти-інструменталіста (педагога та виконавця) як елемент 

творчого підходу до ансамблево-музичного мистецтва. 

Методологія дослідження та теоретична база. Методи дослідження 

включають інструментально-виконавський, психологічно-комунікативний, 

естетико-семантичний, структурно-композиційний підходи – у руслі питань 

володіння комплексом інструментальних навичок.  

Теоретична база дослідження утворена працями музикознавчого напряму. 

Аналізу підлягали роботи, присвячені проблемам камерно-ансамблевого 

виконавства (З. Алієва [5], В. Білоус [9], А. Готліб [23, 25], А. Кравченко [46, 

47], Л. Повзун [68, 69, 70], І. Польська [71], Л. Раабен [72], О. Cидоренко [77], 

О. Щербакова [88]).  

Безперечно, для реалізації даного творчого проекту знадобилися пошуки 

історичних та теоретичних музикознавчих праць, які вивчали питання 

інструменталізму (Т. Гайдамович [18], Л. Гінзбург, В. Григор`єв [19], 

Д. Голобородов [20], В. Жаркова [32], Я. Зак [33], Н. Кашкадамова [37], 

А. Малінковська [52], А. Черноіваненко [85, 86]). 

Монографічні дослідження, що присвячені композиторській творчості 

(В. А. Моцарт [1, 2], Л. Ван Бетховен [41], Ф. Ліст [56], П. Юон [58, 59, 60], 

Ф. Шуберт [83]) допомагали в підготовці концертних програм та у 

виконавському відчутті авторського стилю. 
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Окремих аспектів діяльності мульти-інструменталіста торкалися автори у 

нечисленних працях біографічного спрямування (Г. Аберт [1, 2], В. Березин [7], 

В. Білас [8], Д. Голобородов [20], О. Овчар [61], О. Плохотнюк, Д. Голобородов 

[63], Б. Яремко [90]). 

 З огляду на те, що автор творчого проекту одночасно з виконанням 

музичних творів становився також і організатором структурування ансамблевої 

складової концертів, необхідно було ознайомитися з роботами, пов’язаними з 

питаннями музично-виконавської інтерпретації (М. Давидов [27, 28], І. Єргієв 

[31], А. Кравченко [48]).  

Було приділено увагу методичній літературі, яка спирається на 

педагогічний досвід в класі камерного ансамблю (А. Готліб [22, 24], В. Повзун 

[64]). Бажання визначити практичний досвід представників Одеської музичної 

школи привело до опрацювання їх методичних праць (В. Повзун [64], 

О. Станко [78]) та бесід автора проекту з Заслуженим артистом України, 

професором В. М. Лясотою [109]. 

Пошуки інформації про застосування вмінь мульти-інструменталіста в 

освітньому процесі привели до сайтів іноземних університетів ([99], [100]). 

Матеріалом проекту  обрано твори для різноманітних по органологічному 

та кількісному складу камерних ансамблів європейських композиторів другої 

половини XIX – першої половини XX століття. Творча складова творчого 

проекту представлена концертними програмами, в яких автор проекту грала на 

різних інструментах: на фортепіано (Ф. Пуленк, «Негритянська рапсодія»; 

П. Юон, «Тріо-мініатюри»; Ю. Рентген, Квінтет ор. 100; Ф. Брідж, «Елегія» для 

віолончелі та фортепіано; Р. Воан-Уільямс, «Шість англійських пісень» для 

віолончелі та фортепіано; С. Ядассон, Секстет); на скрипці (П. Юон, Рапсодія 

для фортепіанного квартету та «Силуети» для двох скрипок та фортепіано; 

Л. Ружицький, Рапсодія для фортепіанного тріо; Е. фон Донаньї, Квінтет №2; 

О. Респігі, Квінтет; С. Франк, Соната для скрипки та фортепіано; Й. Сук 

«Елегія» для фортепіанного тріо; А. Онеггер, Сонатина для скрипки та 

віолончелі; Б. Годар, Серенада для скрипки та віолончелі); на альті (П. Юон, 
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Соната для альта та фортепіано, Рапсодія для фортепіанного квартету, 

Дивертисмент для двох альтів та кларнету; Ф. Шарвенка, Соната-фантазія для 

альта та фортепіано; О. Респігі, Квінтет; М. Брух, «Кол Нідре» для альта та 

фортепіано; Т. Дюбуа, Терцеттіно для флейти, альта та арфи у перекладенні для 

флейти, альта та фортепіано, Л. Форіно «Молитва» для квартету віолончелей у 

перекладенні для альта та трьох віолончелей), а також у складі темброво-

неоднорідного та темброво-однорідного дуету (фортепіано – скрипка, скрипка – 

віолончель), фортепіанному тріо, фортепіанному квартеті, фортепіанному 

квінтеті, вокально-інструментальному октеті (ансамблю мішаного складу). 

Відмітимо, що деякі твори були вперше виконані в Україні (П. Юон, Рапсодія 

для фортепіанного квартету, «Тріо-мініатюри», Соната для альта та фортепіано, 

Дивертисмент для двох альтів та фортепіано; Е. фон Донаньї, Квінтет №2; 

О. Респігі, Квінтет; Ю. Рентген, Квінтет №2; Ф. Шарвенка, Соната-фантазія для 

альта та фортепіано; Ф. Пуленк, «Негритянська рапсодія»; Я. Сібеліус, 

«Меланхолія» для віолончелі та фортепіано; А. Онеггер, Сонатина для скрипки 

та віолончелі; Й. Сук, «Елегія» для фортепіанного тріо; С. Ядассон, Секстет). 

Таким чином, творчий проект представляє можливості реалізації мульти-

інструменталістом своїх інструментально-технологічних умінь в різноманітних 

камерно-ансамблевих складах, що відкриває перспективу до подальшого 

розвитку. 

Цільовими групами творчого мистецького проекту, на творчо-наукову 

діяльність яких вплинула реалізація проекту, став широкий загал слухачів як 

професійної освіти (педагоги, студенти, учні музичних середніх закладів), так і 

аматорів, які занурились у безкінечно різноманітний світ камерно-

інструментальної музики. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у спробі привернути 

увагу до творчої практики інструменталіста, який володіє грою на декількох 

інструментах, з метою виявлення сучасних тенденцій розвитку музичного 

мистецтва та музичного мислення у складі ансамблю. Зокрема, на базі 

формування концертних програм зроблено спробу довести взаємозв’язок між 
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звуковою складовою програми та відео монтажним рядом, що своїм 

поліхудожнім задумом (в основі якого об’єднуються слухові та зорові образи) 

підсилює ефект естетичного сприйняття творів камерно-інструментального 

мистецтва певного історичного періоду.  

Апробація творчого мистецького проекту відбулася під час 6 тематичних 

концертів, участі у міжнародних фестивалях, конкурсах та під час 

різноманітних виступів на концертних майданчиках м. Одеса; майстер-класу, 

лекції-концерту; виступів з докладами на 7 конференціях (ХХІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Поиски красоты в культуре, искусстве, 

науке» (2020); Міжнародна науково-творча конференція «Явище школи в 

музичному виконавстві та музикознавстві – історія та сучасність» (2020); 

Всеукраїнська молодіжна науково-творча конференція «Музичне мистецтво 

та наука на початку третього тисячоліття» (2020, 2021); ІV Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у 

формуванні творчої особистості» (2021); XXIV Міжнародна науково-

практична конференція «Под лигой культуры: искусство, наука, духовное 

совершенствование» (2021); Всеукраїнська молодіжна науково-творча 

конференція «Дні науки. Українська музична культура в історичному часі та 

світовому інформаційно-ціннісному просторі» (2022)), публікаціях (2 тези, 2 

статті у фаховому виданні категорії «Б»), проведенні класних концертів, в 

педагогічній практиці. В концертах автор проекту зосереджувала увагу на 

мобільній зміні трьох інструментів (фортепіано, скрипка та альт) під час кожної 

програми.  

Структура наукового обґрунтування. Наукове обґрунтування творчого 

мистецького проекту складається з двох Розділів; Висновків; Списку 

використаних джерел та Додатків (апробація творчого проекту). 

Загальний обсяг наукового обґрунтування становить 174 с., з них 

основного тексту 87 с. 
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РОЗДІЛ 1 

КРЕАТИВНА МІСІЯ ІНСТРУМЕНТАЛІСТА-УНІВЕРСАЛА 

В КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ ДИНАМІКИ ЗМІН 

 

У світовому виконавському просторі з кожним роком все більше 

з’являється інструменталістів-універсалів, що зумовлено прагненням 

сучасних музикантів до розвитку своїх творчих здібностей, до розширення 

можливостей у виконавській (зокрема концертній практиці), у педагогічній та 

інших суміжних галузях, поєднуючи таким чином, на думку О. Бобечко та 

Н. Синьовської, різні художньо-мистецькі вміння [11]. 

Згодні з думкою Ю. Аванесова про важливість виходу на новий якісний 

рівень у системі музичної освіти [3], що дасть змогу спеціалістам досягнути 

професійної інструментальної майстерності у володінні декількома 

інструментами та реалізувати свої вміння у подальшій діяльності. 

Дійсно, з кожним роком у музичних вищих навчальних закладах зростає 

потреба у підготовці багатофункціонального виконавця-інструменталіста, що 

зумовлено стрімким розвитком культурної складової сучасного суспільства. 

Завдяки сукупності багатопрофільних дисциплін у навчальному процесі, серед 

яких можемо назвати методику викладання гри на інструменті, оркестровий, 

концертмейстерський та квартетний класи, загальне фортепіано, камерний 

ансамбль, різноманітні теоретичні курси, можемо зробити висновок, що на 

сьогоднішній день маємо освітню систему, яка готує універсального 

музиканта, що у майбутньому може постати у декількох іпостасях. 

Насамперед, важливо усвідомлювати, що процес становлення 

інструменталіста-універсала пов’язаний не тільки з вмінням акумулювати у 

собі здібності до гри на інструментах, але й з розвитком розумових, 

загальнокультурних, технологічних та психологічних здатностей особистості. 

Це є невід’ємною складовою побудови системи універсалізації сукупності 

вмінь, знань та можливостей всередині становлення творчої індивідуальності. 
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Наведемо приклади найбільш поширених варіантів одночасної творчої 

діяльності музиканта інструменталіста – універсала: 

 інструменталіст-виконавець, який є викладачем; 

 інструменталіст-виконавець, який диригує камерно-інструментальним 

складом (маємо на увазі великий по кількісному складу ансамбль);  

 інструменталіст-виконавець, який реалізує свої знання також як 

музикознавець-теоретик; 

 інструменталіст, який виступає в концертах як соліст і як ансамбліст; 

 інструменталіст-виконавець своїх творів (композитор); 

 мульти-інструменталіст:  

1) інструменталіст-виконавець на кількох інструментах; 

2) інструменталіст, який опанував гру на кількох інструментах і є 

викладачем; 

3) інструменталіст-виконавець на кількох інструментах, який і в 

викладацькій діяльності користується своїми компетенціями. 

Термін «мульти-інструменталізм» складається з двох частин – «мульти-» 

(від лат. «multi» – багато, кілька) та «інструменталізм» (від лат. «іnstrumentum» 

– знаряддя). У Jazz Glossary [95] знаходимо визначення терміну «мульти-

інструменталіст» – як музиканта, що здатний до володіння грою на декількох 

музичних інструментах. Важливо підкреслити, що найчастіше під цей термін 

підпадають виконавці, які опанували інструменти з різним принципом 

звукоутворення, тобто інструменти різних груп. Наприклад, флейтист, що 

також грає на фортепіано, або скрипаль, який оволодів грою на гітарі.  

Д. Голобородов [20, c. 43] зазначає, що на сьогоднішній день у 

термінології існує декілька синонімів до поняття «мульти-інструменталіст», 

а саме: 

 термін «музичний дублер» (від лат. «duplus» – «двійний», «подвоєний», 

«парний»), що поширений у англомовних країнах; 

 термін «мульти-плеєр», «мульти-гравець» – зустрічаємо у Японії; 
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 «альфа-соліст» (англ. «alphasoloist») – музикант, що самостійно записує 

студійні треки, використовуючи одноосібне виконання партій усіх 

інструментів та вокалу; 

 «людина-оркестр» (англ. «one-man band») – виконавець, який водночас 

грає на кількох музичних інструментах. 

Відомо, що схильність інструменталістів до гри на декількох 

інструментах походить від давньої музикантської традиції. Тим цікавіше, що 

від року в рік з`являються все нові і нові дослідження [20, 32, 61, 63], які 

розкривають історичну сторону мульти-інструментального напрямку 

музикування та дають змогу прослідкувати за розвитком цього явища від 

становлення його ще у середньовіччі до сьогоднішніх варіантів, представлених 

у сучасному виконавському середовищі. 

Поняття універсалізм вміщує в себе показники глибини проникнення у 

різні сфери діяльності однієї людини або її спроможність до різноманітних 

видів творчості. В дослідженнях феномену універсалізму зустрічається така 

думка, що прояви потужного спалаху універсалізму в епоху Відродження 

пов’язані з невеликим об’ємом знань. Щоби в сучасних умовах життя 

досягнути такого рівню універсалізму, треба прожити 200 років. Але маємо 

приклади універсальних особистостей і в інші історичні періоди. Різноманіття 

діяльності Леонардо да Вінчі не вкладається в розуміння (астроном, інженер, 

філософ, скульптор, архітектор, будівельник, винахідник, карикатурист, 

дизайнер, музикант (віртуозно грав на лірі), письменник. Доба Просвітництва 

подарувала такі визначні особи, як Р. Декарт (філософ, фізик, фізіолог та 

математик) або Ф. Вольтер (поет, історик, публіцист). 

Глибина знань та вмінь англійського вченого широкого профілю Томаса 

Юнга (1773 – 1829) доволі часто згадується в контексті універсальної 

особистості, яка відома в області наукових відкриттів (засновник хвильової 

теорії світла) та  як механік, лікар, ботанік, астроном, філолог, поліглот. 

Багатогранність його обдарованості дивувала, бо він також був знавцем музики 
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і музикантом, який грав майже на всіх інструментах того часу, займався 

живописом, і навіть, проявив себе у гімнастиці.  

Одною з форм проявів універсалізму являється здатність людини творити в 

різних, але ж все таки близьких областях діяльності. Універсальністю володів 

Й. Бах, який був не тільки виконавцем на клавішних та струнних інструментах, 

композитором. Він знався в законах акустики, конструював інструменти, 

досконало знав техніку побудови органу. Універсальним інструменталістом 

його також називає Л. Повзун [70, с.159]. 

Універсальність можна розуміти і як діяльність в одній сфері творчості, 

яка припускає глибинне проникнення у багаточисельні прошарки свого 

професіонального інтересу. Цей потяг до розкриття особливостей вибраної 

діяльності в її широких зв’язках з людським буттям приводить до повноти 

розуміння її складної та різноманітної специфіки.  

 Коли говоримо про універсальні особистості музичного мистецтва доби 

Романтизму, можна назвати потужні постаті Г. Берліоза, Ф. Ліста. Наведемо 

яскравий приклад володіння універсальними творчими можливостями в області 

музичного мистецтва романтика Франца Шуберта. Його змалечку отець навчав 

грі на скрипці. В 11 років Шуберт був першим сопрано Ліхтентальскої церкви, 

де також грав соло на скрипці в церковному оркестрі. На домашніх вечорах 

квартетної гри Франц грав на альті. Такі мульти-інструментальні навички і 

знання темброво-технологічних особливостей різних інструментів надали 

композитору можливість написати для брата Ігнаца 30 фортепіанних менуетів, 

для  брата Фердінанда – увертюру для квінтету, скрипковий концерт та кантату. 

В Конвікті, де вчився майбутній композитор, грав в оркестрі другу скрипку. 

Франц Шуберт не був піаністом-віртуозом, але знаємо, що на музичних вечорах 

під назвою «шубертіади» він виступав як соліст, ансамбліст та акомпаніатор 

вокалістам. Є свідоцтва сучасників про його гру на фортепіано: «Шуберт вмів 

поводитися з цим інструментом майстерно і у зовсім індивідуальній манері» 

[83]. Приятель композитора Йозеф Гахі згадував, що час, який він провів у 

спільній грі з Шубертом, належить до найщасливішого в його житті: «Я не 
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тільки знайомився з багатьма новими творами – чиста й була гра, вільне 

трактування, то ніжне, то палке, енергійне виконання мого маленького, 

повненького партнера давали мені велику радість»[37 с. 78]. 

Аналіз універсалізму творчої постаті Франца Шуберта переконує, що тут 

не йдеться про брак майстерності в якоїсь з інструментальних вмінь. Навпаки, 

можна підкреслити, що опанування Шубертом декількох інструментів 

позначилось на його якнайповнішому використанні практичних знань в 

композиторській діяльності, у тому числі і в написанні їм інструментальних 

ансамблів. Тому й знаходимо  наступну характеристику тенденцій в 

ансамблевих творах Шуберта в книзі Л. Повзун, яка зазначає, що 

«інструментальний акомпанемент у творах композитора набуває значення 

емоційно-психологічного фону до мелодії, сам акомпанемент є дуже 

піаністичним і, в той же час, Ф. Шуберт, зумів наблизити звучання фортепіано 

до оркестрової партії» [66, с. 98]. 

На думку О. Коменди «у такому, романтичному по суті, хоча й 

поновлюваному відповідно до потреб часу вигляді, універсальна творча 

особистість продовжує існувати й досі, кожного разу пристосовуючись до 

нових культурно-історичних умов» [38, с. 20].  

Серед сучасників-музикантів вона називає педагога та музикознавця 

Олександра Щетинського; віолончеліста, композитора та педагога Золтана 

Алмаші та інших. Серед Одеських музикантів хочемо назвати педагога, 

баяніста-виконавця, композитора, науковця В. Власова; ректора ОНМА ім. 

А. В. Нежданової професора О. Олійника, що на своєму прикладі демонструє 

поєднання виконавської, викладацької, наукової та адміністративної 

діяльності; професора І. Єргієва, у творчій постаті якого поєднуються 

виконавець, науковець, викладач та композитор; професора А. Черноіваненко 

– виконавець, науковець, викладач та диригент та багато інших викладачів. 

Згодні з думкою, яку висловила у своєму дослідженні О. Коменда про 

феномен діяльнісного універсалізму творчої особистості, який «в основних 

своїх рисах і властивостях все ще залишається непізнаним, в тому числі і в 
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зв’язку з необхідністю врахування динаміки психологічних процесів, специфіки 

історичних контекстів, характерності іманентно музичних властивостей 

діяльнісних проявів універсальної творчої особистості, що можуть бути 

вирішені лише у багатовимірному міждисциплінарному просторі» [38, с. 25].  

Спираючись на особистісний досвід інструменталіста, який грає на трьох 

інструментах (скрипка, альт, фортепіано), хочемо зосередити свою увагу на 

специфіці реалізації такої компетенції у педагогічній та виконавській 

діяльності, спрямованої на ансамблеву творчість. 

 

1.1. Реалізація компетенції інструменталіста-універсала в 

педагогічному процесі роботи з камерно-інструментальним ансамблем 

Реалізація універсальних можливостей музиканта, який опанував гру на 

різних інструментах проявляється в педагогічній діяльності в процесі 

спілкування педагога з учнем (або учнями), завдяки чому відкриваються нові 

перспективи взаємного творчого обміну, що найчастіше зустрічається в роботі 

з камерно-інструментальним ансамблем. 

На наш погляд, категорія викладач-мульти-інструменталіст вимагає від 

її представника не тільки глибоких виконавських вмінь, але й великої кількості 

знань у галузі методики викладання та загальних відомостей з історії та теорії 

музики, що дає змогу до проведення якісної професійної роботи у класі зі 

студентами. 

Історія музичного мистецтва налічує приклади педагогів-мульти-

інструменталістів, які у своїй діяльності були спроможні виконувати різні 

завдання, пов`язані з полізадачами. Серед них отець генія Вольфганга Амадея 

Моцарта – Леопольд Моцарт – добре відомий не тільки як композитор, але й 

як автор методичної розробки  «Скрипкова школа» (A Treatise on the 

Fundamental Principles of Violin Playing), яка невдовзі була перекладена на 

французьку, німецьку, голландську мови [91] В Зальцбурзі Леопольд Моцарт 

мав визнання найкращого педагога по скрипці та виконував партію скрипки в 

оркестрі. В свою чергу його заняття з донькою Наннерль на клавесині вразили 
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маленького Вольфганга. Також є свідоцтва про дітей театрального директора 

Маршана – 14-ти літню Маргарет та 12-ти річного Генріха, яких Леопольд взяв 

до свого дому на виховання. Дівчину він вчив співу та грі на фортепіано, а 

хлопчика – на скрипці та клавірі [2, с. 39]. Цікавим фактом є також те, що 1744 

року Леопольд Моцарт вчив юнаків з інструментальної придворної Капелли 

архієпископа Сигізмунда грі на скрипці, а з 1777 року – також і на клавірі 

[1, с. 44]. 

Одним з прикладів універсалізації за участю мульти-інструменталістів у 

ХІХ столітті згадаємо діяльність харківського митця І. Вітковського, що був 

учнем Й. Гайдна та став першим викладачем в інструментальних класах 

Харківського університету. Як зазначає О. Овчар у своєму дослідженні цей 

діяч перейняв у свого вчителя «не тільки основи композиції, але й універсалізм 

у підготовці виконавців» [61, с. 35]. У своїй педагогічній діяльності він був 

націлений на виховання музичного смаку та техніки виконання, що на нашу 

думку, є надважливим комплексом для становлення професійного виконавця. 

Серед його учнів зазначаються Я. Громов, Н. Токарєв (флейта), Д. Бутович 

(флейта і кларнет), Д. Сазонов (кларнет) [61, с. 37]. 

Варто згадати і педагогічну діяльність мульти-інструменталіста Франца 

Кучери, якого було запрошено для викладання фаготу та флейти у 

Харківському музичному училищі, а також був прийнятий на посаду 

виконавця-альтиста у струнному квартеті [61, с. 75]. Разом з ним працював і 

представник німецької гобойної школи Гуго Гек, що очолив класи гобоя та 

кларнета [61, с. 75]. 

Отець Мстислава Ростроповича – Леопольд Ростропович – добре грав на 

віолончелі та на фортепіано. Тому не дивно, що Мстислав досконало опанував 

обидва ці інструменти. По всьому світу він (знаменитий віолончеліст) давав 

майстер-класи для піаністів. На уроках з віолончелістами логіку музичної 

форми показував на роялі. Свою віолончельну партію часто він також 

програвав на роялі і завжди самостійно вивчав акомпанемент до неї. Дуже 

показове, як в певній ситуації знадобилося професійне піаністичне уміння 
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Мстислава. Він зміг допомогти своїй сестрі Вероніці (скрипальці) для участі в 

конкурсі в оркестр (грав з нею), зважаючи на брак в неї коштів наймати 

акомпаніатора.  Згадуючи його слова, що володіння роялем – це 50% успіху 

видатного віолончеліста, відносимося до такого ставлення з повагою і думаємо, 

що для іншого інструменталіста (особливо струнника) це також корисне уміння 

[89]. Можемо припустити, що прихильність  Мстислава Ростроповича до гри на 

двох інструментах була в якійсь мірі потягом продовження сімейної традиції 

по отцю, а згодом потребою в сім’ї (акомпанувати сестрі – скрипальці та 

жінці – вокалістці) і методом підготовки до гри віолончельного твору як 

виконавця, так і педагога. 

Зважаючи на спрямованість даного дослідження на сферу ансамблевого 

музикування та на досвід педагогічної діяльності автора цього творчого 

проекту в класі камерного ансамблю, зосередимо увагу на питаннях, 

пов’язаних зі специфікою роботи усередині ансамблю.   

Викладаючи дисципліну «камерний ансамбль» педагог-мульти-

інструменталіст може використати свою компетентність ширше, ніж 

викладач фаху (одного інструменту), а саме коригувати недоліки гри учнів, 

професійно розуміючи технологічну специфіку кожного інструменту 

ансамблю (артикуляція, звуковисотна інтонація, фразування); можливість 

продемонструвати фрагменти твору на різних інструментах, для більшого 

розуміння вимог викладача студентами. 

У зв’язку з цим зазначимо, що у найбільш вигідному положенні у цьому 

питанні знаходяться викладачі струнники та духовики, що свого часу 

проходили курс загального фортепіано, через що мають ті чи інші теоретичні 

та практичні знання у галузі фортепіанного мистецтва.  

Розуміємо, що інтенсивний розвиток технічної майстерності в вибраній 

кожним музикантом галузі виконавства дає брак часу на освоєння інших 

інструментів та на ті універсальні вміння, які демонструють представники 

музичної історії. Але, з іншої сторони, знання, які допомагають педагогу 
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камерного ансамблю орієнтуватися в різних виконавських технологіях, значно 

укріплюють педагогічний процес. 

Успішність виконання ансамблевих творів залежить від рівноправного 

виявлення творчої волі усіх учасників гри. Але, як відомо, може статися так, 

що в класі є труднощі з підбором студентів одного рівня майстерності. І в 

такому разі в нагоді на якомусь етапі вивчення твору може прийти допомога 

педагога-мульти-інструменталіста, який зможе зіграти на іншому 

інструменті. Цей приклад гри з педагогом в ансамблі у якості демонстрації 

результату звучання або технологічної вправності, іноді може виправити 

ситуацію і надати мобілізуючий вплив на слабкішого учасника ансамблю. 

Дуже корисним буде гра скрипаля з педагогом-скрипалем в творах для 

двох скрипок з фортепіано. Під час підготовки таких творів учень зможе під 

керівництвом зрілого музиканта навчитися правильним штрихам, темпу та 

вирівняти інтонацію. Також важливим моментом постає узгодженість сили 

звучання на двох струнних інструментах. Часто починаючий ансамбліст не 

зовсім розуміє, що в ансамблі не завжди треба подавати свою партію гучніше 

за інших. Одночасно з тим, треба зазначити, що і надто боязлива гра не 

приводить до правильного звучання колективу музикантів. У такому разі, 

педагог-мульти-інструменталіст може на практиці гри в ансамблі замість 

учня, показати йому правильні прийоми звуковидобування. Гра учня з 

педагогом на темброво-однорідних інструментах корисна також з точки зору 

побудови художньої форми музичного твору. 

Мистецтво емоційного впливу гри педагогом на уроці пробуджує 

активність художнього мислення, творчу ініціативність у учнів. Якщо педагог 

указує на спосіб звуковидобування, яке на різних інструментах відмінно, це 

має значення також і для вибору темпу.  

Увага педагога з камерного ансамблю до певних методів роботи у класі 

(акцентувати увагу піаніста на прослуховуванні звучання на струнних 

інструментах та дати спробувати йому імітувати подібну артикуляцію на 

фортепіано або запропонувати струннику спробувати якийсь фрагмент зіграти 
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на фортепіано, щоби відчути деталі супроводу своєї партії) в якійсь мірі 

творчо надихає студентів (або учнів інших закладів) до більш глибокого 

освоєння інших інструментів та до ансамблевого мислення мульти-

інструменталіста. Накопичуючи в класі камерного ансамблю додаткові 

знання про різні інструменти, що сприяють підвищенню музичної кваліфікації, 

учні (струнники та духовики) продовжать застосовувати їх при виконанні 

своїх партій в оркестрі, на чому базувались роздуми В. Повзуна у його 

методичній роботі [64, с. 20]. 

В ситуації, коли по якимось причинам не має на даний момент часу 

концертмейстера, педагог-мульти-інструменталіст, який володіє тим 

недостатнім інструментом, з успіхом може замінювати цю прогалину. Така 

форма роботи може бути також у нагоді під час дистанційного навчання, коли 

викладач під час уроку онлайн може продемонструвати партію того чи іншого 

інструменту для більшого розуміння учнем специфіки звучання у ансамблі.  

Доволі частим недоліком виконання піаніста в ансамблі буває 

нерозуміння співвідношення гри акомпанементного епізоду з тематичним. У 

разі спроможності педагога (струнника або духовика по спеціальності) 

зосередити увагу учня на таких переходах на прикладі живого показу, це 

набуває перспективного значення для учня з точки зору слухового аналізу 

звучання. 

Під час гри з педагогом в класі камерного ансамблю учень може 

вирівняти свої недоліки. Так, часто зустрічаємося з відсутністю ритмічної 

дисципліни, невмінням тримати єдність темпу, що призводить до неузгодженої 

гри в ансамблі. Побачивши указівку на crescendo, молодий виконавець 

схильний до прискорення темпу, а при нюансі diminuendo – уповільнюють 

темп. Подібні порушення темпу часто можна спостерігати при чергуванні по 

характеру або фактурі різних епізодів, при переході з staccato на legato, при 

скачках на віддалені регістри.  

В ансамблевій грі дуже важливим являється увага до однакового зняття 

останніх звуків, додержання пауз або втримання нот під лігою. Тут доречно 
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процитувати лист Л. Ван Бетховена до Н. Цмескаля, в якому він з усмішкою 

говорить про недоліки виконання скрипаля Карла Аменда в квартетному 

складі: «Нехай Аменда замість amende (з фр. «кара»), яку він іноді заслуговує 

за свої скверні паузи» [41, с. 103]. 

Авторка даного проекту, яка викладає у класі камерного ансамблю та у 

своїй педагогічній практиці використовує свої навички гри на фортепіано, 

скрипці, альті може відмітити, що розуміння технологічних задач, 

проблематики виконавства на тому чи іншому інструменті значно допомагає у 

спрямуванні студентів до формування фактурної цілісності та смислової 

концепції музичного твору. Звісно, що викладач повинен на теоретичному 

рівні знатися у технології того чи іншого інструменту у ансамблі, але з 

виконавської точки зору розуміння, що можна отримати лише з досвіду гри на 

інструменті  неодмінно полегшує роботу у класі камерного ансамблю.  

О. Плохотнюк та Д. Голобородов у своїй статті зауважують, що 

присутність педагогів-мульти-інструменталістів у освітньому закладі 

дозволяє розкрити доволі широкі перспективи в музичному навчанні, 

насамперед, дітей. На їхню думку це може стати однією з прерогатив у так 

званій новій українській школі [63, c. 223]. 

Підтвердження нашої думки про значущість мульти-інструментальних 

вмінь надає програма бакалавра вчителя музики у загальноосвітніх навчальних 

закладах Шяуляйського університету (Шяуляй, Литва) [99], яка включає 

розширений курс фортепіано, короткий курс акордеону та знайомство з 

набором литовських народних інструментів. Також за вибором можна обрати і 

факультативи, серед яких, наприклад, є курс гри на гітарі. Для студентів, що у 

майбутньому стануть викладачами спеціалізованих навчальних закладів, як 

правило, є можливість окрім основного інструменту пройти додатковий 

інструмент за власним вибором [97]. 

Також в деяких учбових центрах Європи, США та Австралії 

практикуються спеціальні програми для мульти-інструменталістів. 

Наприклад, ціллю таких учбових курсів в Університеті Queensland (Сант-Люсія, 
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Австралія) [100] є активування студента до освоєння практичних навичок гри 

на 2-х інструментах, які він раніше не вивчав. Крім клавішних інструментів 

пропонується гра на струнних або духових інструментах, котрі можливо 

орендувати на період занять в університеті. На ці програми беруть виконавців з 

значним музичним досвідом попередньої гри. Організатори передбачають, що 

ці навички, які набуває студент в процесі комунікації в ансамблевому складі 

або в групі під час навчання в університеті, стануть моделлю в майбутній 

діяльності їх випускника при організації музичного ансамблю. 

В Швеції спостерігаємо потяг до системного навчання педагога-мульти-

інструменталіста, в якому бачать вчителя на різних інструментах, гейм-

майстра, тренера або консультанта [94]. На думку науковців, які вивчають 

особливості роботи педагога-мульти-інструменталіста, його компетенція 

сприяє організації різних ансамблевих складів, в яких можуть замінювати один 

з інструментів у разі нестачі виконавця; мають високий рівень знань щодо 

особливості та технічного характеру гри на інструментах симфонічного 

оркестру для аналізу виконавської підготовки учня до уроку; спроможні до 

написання різних аранжувань [97], у компетенції автора творчого проекту, 

наприклад, з скрипкової партії – на альтову партію. 

З представників сучасного педагогічного складу ОНМА імені 

А. В. Нежданової автор творчого проекту мала бесіду з професором кафедри 

оркестрових струнних інструментів та оперно-симфонічного диригування 

В. М. Лясотою, який свого часу отримав радянські традиції виховання 

військових диригентів. Однією з задач навчального процесу цього факультету 

було надання навичок гри на різних інструментах, що складають основу 

військового духового оркестру. З його спогадів він, закінчивши музичну школу 

як баяніст, повинен був здавати екзамени, граючи на різних духових 

інструментах (флейта, кларнет, саксофон, тромбон), що допомогло йому в 

подальшій діяльності організовувати оркестрові колективи, в яких він міг 

навчити, наприклад, одного вокаліста гри на тубі, а іншого на валторні для 

поповнення необхідного складу оркестру [109]. 
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Зі спогадів випускників школи імені П. С. Столярського дізнаємось, що у 

60-х роках минулого століття там існувала практика опанування піаністами 

скрипки. Подібний досвід, на нашу думку, дозволяв, по-перше, розширити 

уявлення про специфіку неоднорідних за тембром інструментів, по-друге, 

надавав можливість у подальшому визначенні з вибором майбутньої 

спеціальності. 

В полі вивчення матеріалу про педагогічну діяльність мульти-

інструменталістів (в сольному або ансамблевому навчанні), на наш погляд, 

залишається велика перспектива, яка згодом укріпить представлення про види 

та форми занять педагога-універсала.   

 

1.2. Музичний інструмент як основа художньо-артистичного 

самовираження виконавця 

Творче самовираження інструменталіста проявляється на основі вільного 

вибору конкретного інструменту, який надає йому найбільш сильне відчуття 

емоційної радості від гри на ньому та від його звучання. Цей музичний 

інструмент наближує ідеальний результат співіснування між людиною та 

знаряддям. Згідно концепції «троякості людської діяльності» П. Флоренського, 

знаряддя як таке є проекція творчих глибин людської істоти, її емпіричного 

буття, його тіло, його душевне життя [81, с. 51]. Інструмент в руках виконавця 

не тільки служить у так званому «виготовленні» художньої продукції, він 

безпосередньо своїм «голосом» у близькому контакті з тілом граючого приймає 

участь в виконавському процесі самовираження музикою. П. Флоренський 

наголошує на тому, що по-грецькі знаряддя – це орган. Він пише: «дійсно, 

органи нашої істоти – душевні і тілесні – суть органи Духа, який будує їх собі, і 

наші знаряддя, які ми будуємо, суть також органи нашого емпіричного 

душевно-тілесного составу» [81, с. 56]. Таким чином музичний інструмент в 

руках виконавця постає повноправним учасником творчого процесу, частиною 

його душевно-тілесного відчуття. 
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В багатьох музикознавчих працях знаходимо думку про виявлення 

інтонаційності свого музичного інструменту як важливої якості осмисленого 

інструментально-виконавського відчуття. На шляху до виконавської 

майстерності інструменталіст стикається з складними практичними 

завданнями, серед яких «інтонування, як вираження художньої ідеї, 

одухотворена вимова, виявлення змісту виконуваного твору у процесі гри за 

допомогою засобів інструментальної виразності, включаючи артикуляційно-

штриховий, темброво-фактурний, динамічний, темпоральний комплекси на 

основі виконавського дихання»  [86, с. 207]. 

З історії музичного виконавства знаємо багато прикладів, коли один 

інструмент на протязі всього життя ставав достатнім виразником самих різних 

почуттів музиканта, який вів діалог з своїм інструментом як з найближчим 

другом. Яскравим прикладом палкого відношення до свого улюбленого 

інструменту постають слова Ференца Ліста: «Рояль для мене те саме, що для 

моряка – корабель, для араба – його кінь, може й навіть більше, бо до цих пір 

мій рояль був мною самим, моїм життям; задушевний охоронець всього того, 

що кипіло в мені в самі гарячі дні мого юнацтва. Мої пристрасті змушували 

вібрувати його струни, клавіші підкорювались усім моїм забаганкам» 

[56, с. 74].  

Можна сказати, що музикант-виконавець заключає кріпкий союз зі своїм 

інструментом, без якого не можливо реалізувати свій творчий потенціал, і 

«інструмент виступає замісником та представником особистості певного типу» 

[57, с. 225]. Для мульти-інструменталіста характерним стає чергування 

(мінливість) інструментально-звукового образу виконавця в залежності від 

інструмента на якому він грає у даний час. 

Відомо, що мульти-інструменталізм був розповсюджений в країнах 

Європи в епоху середньовіччя, в період розвитку так званого світського 

музикування. Насамперед володіння різними інструментами, співом, танцями 

та іншими видами творчої діяльності було представлене у напівпрофесійній 

галузі – у творчості трубадурів та труверів у Франції, менестрелів та 
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мінезінгерів у Німеччині тощо. Більш детально про історію мульти-

інструменталізму можна прочитати у статті за авторством Д. Голобородова 

[20]. 

Зазначимо, що у період Бароко майже всі композитори писали твори без 

точної указівки на якому саме інструменті необхідно виконувати ту чи іншу 

партію. Подібний хід дозволяв виконавцям-мульти-інструменталістам 

обирати потрібний їм інструментарій в залежності від того чи іншого твору. 

Таким чином констатуємо, що тогочасні музиканти у зв’язку із 

запропонованими композитором обставинами могли поставати у декількох 

виконавських іпостасях під час одного концертного виступу. Це дозволяє 

вважати, що вже у той час виконавці акумулювали у собі здібності мульти-

інструменталіста-універсала, який володів одразу кількома інструментами і 

це вважалося абсолютно буденною річчю, без винесення подібного типу 

музикування у окремий вид творчої діяльності. 

Відомий італійський письменник та дипломат XVI століття Бальдасаре 

Кастильоне у своїй книзі «Придворний», яка була видана в Венеції в 1529 році 

та дуже швидко одержала популярність в Європейських кругах, зафіксував 

своє відношення до досконалого Придворного. Серед іншого нас приваблюють 

наступні думки: «Я не визнаю такого Придворного, котрий не був би 

музикантом, не вмів би слухати, читати книгу в самоті та грати на різних 

інструментах» [32, с. 295]. Безсумнівно, що такі роздуми Бальдасаре 

Кастильоне розкривають відношення до музичної практики того часу, для якої 

було звичним володіння грою на декількох інструментах. 

Серед дуже знаних історичних фігур XVII століття, які оволоділи грою на 

різних інструментах, назвемо Людовіка XIV, який спочатку вибрав для себе не 

дуже «шляхетний» в розумінні співвітчизників інструмент (як, наприклад, 

лютня або віола) – не звичну для французького вуха гітару. Але він не тільки 

добре грав на цьому інструменті, а також добре оволодів грою на клавесині. 

Музика в його королівстві стає частиною Етикету, а в департамент 

«Апартаменти короля» входить ансамбль «Двадцять чотири скрипки короля» 
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(Grande Bande). Знаково, що при Людовіку XIV у Франції змінюється статус 

артистів, за якими закріплюється спеціалізація професіонала-музиканта або 

професіонала-танцюриста. 

Жан-Батист Люллі, що був композитором при французькому 

королівському дворі, включав до своїх творів партії гобоїв, виконавцями яких 

були музиканти, що володіли грою на інших дерев’яних духових інструментах 

[19, c. 128]. В цей же час продовжує свій розвиток і придворний оркестр 

«Двадцять чотири скрипки короля», одним з керівників якого був і сам 

Ж. Б. Люллі. Музиканти, що входили до складу цього славнозвісного оркестру 

(одними із засновників якого вважаються придворні музиканти Луї Константен 

та Де Лазарен), повинні були володіти грою на всіх присутніх у колективі 

типах інструментів скрипкового сімейства та обов’язково знати всі партії для 

того, аби було можливим варіювати склад ансамблю або замінити того чи 

іншого музиканта. 

Також знаходимо доволі детальні відомості у книгах королівських штатів, 

що свідчать про володіння придворними музикантами одразу декількома 

інструментами. Наприклад, у книзі штатів 1652 року містяться наступні 

записи: 

Етьєн Беранже, басовий гобой та тенорова скрипка; 

Ілер Робо, сопрановий корнет та басова скрипка; 

Фелікс Андрієн, сопрановий гобой та сопранова скрипка; 

Франсуа Жиан, сопрановий гобой та альтова скрипка [92]. 

З цього випливає, що на протязі доволі довгого періоду, духовики 

одночасно грали на скрипках різного типу. Подібна тенденція на той час 

вважалася природньою та загальноприйнятою, на відміну від сьогодення, коли 

ми виділяємо творчість мульти-інструменталіста в окремий напрямок. 

Ще одним із задокументованих фактів мульти-інструменталізму при 

французькому королівському дворі у XVII-XVIII століть є перелік відомих 

династій виконавців, що володіли багатьма музичними інструментами. Серед 

таких можна назвати родини: Отетерів, Шедевілів, на які вказує у своїй статті 
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В. Білас [8]. Більшість з них зналися на грі на духових, струнних та клавесині, 

що дозволяло суттєво урізноманітнити музичне життя при королівському 

дворі. 

Продовжуючи називати тих, хто вмів грати на різних інструментах, 

приведемо в приклад представника династії музикантів Філідор-Данікан – 

Анно Данікан-Філідора (1681 – 1728), який був придворним флейтистом, 

гобоїстом, композитором та музикантом короля, член ансамблю «Великої 

стайні». 

Щодо мульти-інструментального життя у Німеччині цього періоду 

відомо, що у муніципалітетах протягом XVII-XVIII ст. працювали так звані 

«Stadspfeifers» («Міський свист» з нім.). Це були обдаровані міські музиканти-

мульти-інструменталісти, які приймали участь у багатьох культурних 

заходах того періоду. Також відомо, що багато поколінь родини Й. С. Баха 

входили до цього угрупування. Це не дивно, тому що сам Й. С. Бах був 

мульти-інструменталістом, який добре володів грою на скрипці, органі та 

клавесині. 

Серед відомих прикладів виконавців-мульти-інструменталістів назвемо 

В. А. Моцарта, якого знаємо як блискучого піаніста, що гастролював з великим 

успіхом, а також виступав на концертах – змаганнях з віртуозом італійського 

походження Муцієм Клементі у 1781 році. Однак він встиг не менш успішно 

проявити свій талант як струнник. В книзі Г. Аберта знаходимо інформацію про 

застосування скрипки в його виконавській діяльності: «Моцарт з раннього 

дитинства наряду з клавіром особливо віддавав перевагу скрипці і виступав у 

якості соліста-скрипаля ще під час першого концертного турне та на початку 

першої італійської подорожі. У Римі він не грав публічно, хоча й регулярно 

продовжував свої заняття, а в Зальцбурзі його обов’язком була участь як 

скрипаля в придворних концертах по роду служіння. Після 1773 року він з ще 

більшою енергією прийнявся за гру на скрипці і став віртуозом також на цьому 

інструменті... » [1, с. 384]. Важливо підмітити, що коли Моцарт приймав участь 

у струнних квартетах або в іншому ансамблі, він вибирав для себе гру на альті. 
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В документальних згадках М. Келлі про квартетні вечори у Стораче говориться, 

що Гайдн грав першу, Диттерсдорф – другу скрипку, Моцарт виконував партію 

альта, а Ваньхал – віолончелі (цит. по [2, с. 39]. 

Відродження мульти-інструменталізму, на думку Д. Голобородова, 

відбулося завдяки винаходженню у 1846 році Адольфом Саксом нового 

музичного інструменту – саксофону. Бельгійський віртуозний флейтист та 

кларнетист «створив інструмент, який суттєво зміцнив духові секції» у 

французьких військових оркестрах середини XIX сторіччя [20, c. 42]. Першими 

виконавцями на саксофонах були професійні кларнетисти, для яких новий 

інструмент вважається «спорідненим». Але вважаємо, що це все ж таки не 

було достатньо розповсюджено у всій музичній практиці. 

В ХІХ – на початку ХХ століть мульти-інструменталізм як вид 

професійної діяльності відійшов на дальній план в академічному жанрі, що 

було пов`язано з декількома факторами. Насамперед, з розвитком професійного 

композиторського та, відповідно, й виконавського мистецтва, що затребувало 

більш досконалої якості виконання того чи іншого музичного твору. Тому 

музикантам необхідно було зосереджуватися на володінні одним інструментом 

для більш професійного та якісного опанування написаного композитором 

твору. Але налічуються окремі випадки, коли творча особистість тяжіє до 

самовираження у різних виконавських напрямках. Наприклад, Пауль Хіндеміт 

закінчив консерваторію як скрипаль, виступав як альтист та маємо свідоцтва 

його сучасників, що він міг зіграти партію практично любого інструменту в 

своїх симфоніях. 

Подібні думки підводять нас до споглядання нового відродження мульти-

інструменталізму, коли все більше виконавців грають на різних інструментах. 

Найчастіше, безумовно, зустрічаються мульти-інструменталісти, які 

використовують споріднені інструменти: скрипалі, що одночасно грають на 

альті, або кларнетисти, що паралельно практикують гру на саксофоні. 

Зазвичай, у деяких музикознавчих дослідженнях такі випадки не 

розглядаються як діяльність мульти-інструменталіста, але, на нашу думку, 
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такий вид музикування все ж можливо віднести до неї, як однієї з підкатегорій 

поняття «мульти-інструменталізм». 

На сьогоднішній день такий варіант творчого вираження (виконавство на 

скрипці та альті) зустрічаємо у світовій виконавській практиці чи не 

найчастіше. Серед відомих прикладів подібного виду музикування варто 

згадати запис концерту для альта та оркестру У. Уолтона видатним скрипалем-

віртуозом М. Венгеровим, під орудою диригента-віолончеліста 

М. Ростроповича, або ж участь відомої скрипальки-альтистки Юра Лі, у 

багатьох концертах ансамблевої музики у Америці та країнах Європи і як 

скрипалька [103], і як альтистка [108]. 

Підходячи до питання формування альтиста-виконавця як такого, що грає 

на цьому інструменті після опанування скрипки без повернення до неї слід 

згадати, що у світовій освітній практиці є варіант, що виключає попереднє 

навчання гри на скрипці – що дуже поширено, наприклад, у Європі. Для таких 

цілей виготовляються спеціальні «дитячі» альти маленького розміру, які 

згодом змінюються на все більші, допоки не дійдуть до «цілого» альта. Таким 

чином навчалася відома німецька альтистка Табеа Циммерманн, дитячі записи 

якої знаходяться у вільному доступі в інтернеті [107]. 

Цікавим фактом є те, що, наприклад, у довоєнні часи ХХ століття у 

Одеській Національній музичній академії імені А. В. Нежданової (на той час 

Одеській консерваторії) існувала дисципліна, яку проходили всі скрипалі – 

«обов’язковий альт». Тобто всі студенти-скрипалі для розвитку своїх творчих 

здібностей повинні були опанувати альт хоча б на початковому рівні. У зв’язку 

з цим варто згадати, що випускник консерваторії Д. Ойстрах у програмі свого 

випускного екзамену одночасно зі скрипковим репертуаром також виконував 

сонату для альта та фортепіано А. Рубінштейна [78, с. 12]. 

Але чому ми наголошуємо на важливості виокремлення виконавця, що 

одночасно володіє кількома спорідненими інструментами у окрему 

підкатегорію поняття «мульти-інструменталізм»? Тому що для опанування, 

наприклад, того ж альта після навчання на скрипці необхідно засвоїти нові 
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навички, насамперед, це вивчення альтового ключа, що є доволі кропіткою та 

довгою роботою.  

Наступною складністю у зв’язку з різними розмірами скрипки та альта є 

робота з різними мензурами, тобто, різною відстанню між інтервалами на 

грифі, що часто викликає проблеми із звуковисотною інтонацією і потребує 

старанного підходу до виконання на цих інструментах.  

В. Палшков [17, с. 35], аналізуючи відстань між півтонами на грифах 

скрипки та альта (розмір корпусу 425 мм) зазначає, що різниця у віддаленні від 

порожку кожного півтона значно збільшує об’єм кожної з позицій альта та 

змінює у порівнянні зі скрипковим відчуття відносного розташування пальців 

у півтонах тетрахорду. Це дозволяє говорити про суттєві розбіжності в 

конструктивних особливостях скрипкового та альтового грифів, що також 

може слугувати доказом необхідності застосування специфічної альтової 

аплікатури. Нерідко вона відрізняється від скрипкової в ідентичних місцях 

нотного тексту. 

Спираючись на свій досвід почергової гри на скрипці або на альті 

звернемо увагу на те, що постійна зміна між розмірами інструментів доволі 

часто викликає проблеми саме з інтонуванням на обох інструментах, що 

потребує неабиякої уваги під час роботи над тим чи іншим твором в рамках 

підготовки до концертної діяльності.  

Також вважаємо за необхідне приділити увагу звуковидобуванню, тому 

що постійна зміна між тембровими та теситурними властивостями кожного з 

вищевказаних інструментів вимагає більш тонкої роботи з технікою правої 

руки виконавця, який прагне досконало оволодіти грою як на скрипці, так і на 

альті. 

Завдяки сукупності подібних потреб для опанування одночасного 

володіння грою на споріднених інструментах можемо виокремити цю 

особливість у підкатегорію мульти-інструменталізму, що дасть змогу у 

подальшому більш концентровано та предметно вивчати цей напрямок 

виконавської майстерності. 
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Яким чином одночасне володіння скрипкою та альтом допомагає 

виконавцю-струннику краще працювати та відчувати себе у ансамблі? Справа 

в тому, що зазвичай у струнників розвивається так званий лінійний слух, тобто 

через майже постійну гру тільки мелодійної лінії у гомофонно-гармонійних 

творах у них майже відсутнє відчуття поліфонічного мислення. Але в 

сукупності з опануванням дисципліни «загальне фортепіано» та грою як на 

альті, так і на скрипці, вони мають змогу розвинути поліфонічний слух та 

відчуття повноти фактури (що відноситься до поняття ансамблеве мислення) 

завдяки прослуховуванню та знанню не тільки своєї партії, але й можливості 

осягнути партитуру твору повністю, виконуючи різнобічні функції одночасно з 

двох або трьох сторін ансамблю, для чого можна також практикувати гру на 

декількох інструментах у межах одного колективу. 

В сучасній практиці виконавців мульти-інструменталістів зустрічаємо 

потяг до опанування різних інструментів, що реалізується ними в концертних 

програмах. Наприклад, Олександр Князєв – відомий віолончеліст, який записав 

більше 30 компакт-дисків, привернув нашу увагу тим, що грає також на органі 

та роялі. За його словами, любов до музики Баха спонукала його навчитися 

органній грі, що дало можливість виступати з концертами і привело до запису 

у Ризі на органі Домського собору фірми «Вальке» диску з творами Й. С. Баха. 

Пристрасть до музики В. А. Моцарта підштовхнула його до серйозних занять 

на фортепіано. Прихильники фортепіанних концертів знають Князєва як 

талановитого інтерпретатора музики великого класика. Цей приклад показує, 

що мрія виконувати твори конкретного композитора може відкрити шлях до 

більш систематичних занять інструменталіста на іншому інструменті. 

Серед вітчизняних мульти-інструменталістів необхідно пригадати 

Віктора Тетеріна з Дніпропетровська, що володіє 20 музичними інструментами. 

Закінчивши музичну студію при ансамблі «Красная гвоздика» він вступив до 

Харківського державного інституту культури. Віртуоз вміє грати на кобзі, 

акордеоні, домрі, гітарі, фортепіано, скрипці, ксилофоні тощо. Так, в одному 

концертному виступі Тетерін може зіграти більш ніж на 7 інструментах [84]. 
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Нашу увагу було зосереджено на аналізі мульти-інструментальної 

діяльності виконавців-солістів, але на нашу думку, найбільш широкі 

можливості мульти-інструменталіст зустрічає саме у розкритті своєї 

індивідуальності у камерному ансамблі, випробовуючи себе з різних 

виконавських сторін. 

 

1.3.Виконавська майстерність мульти-інструменталіста в камерно-

ансамблевому просторі 

Специфіка внутрішньої структури системи ансамблевого виконавства 

визначається, на думку І. Польської, «особливостями способу виконання та 

складу учасників» [71, с. 53]. І. Польська пропонує наступну дефініцію 

поняття «ансамблевість» щодо музичного виконавства: «ансамблевість є 

особливим властивість узгодженої взаємодії, обумовлена внутрішніми 

передумовами сумісності складових музичних цілей елементів, що 

характеризується гармонійною спільністю їх поєднання та що здійснюється як 

симультанно, в одномоментності, так і процесуально, у часі» [71, с. 26]. 

Виходячи з цього поняття, мульти-інструменталіст, граючи в ансамблі, 

повинен володіти певним типом мислення, що відноситься до ансамблевого 

типу мислення, який «принципово відрізняється від сольного, симфонічного, 

концертного чи оперного» [71, с.32]. 

Діяльність мульти-інструменталіста спонукає його до постійного 

підвищення кваліфікації, до творчої активності, здатності задовольняти попит в 

культурній сфері на робітників певної спеціалізації. Необхідно наголосити на 

його можливості творчого підходу до набутих компетенцій у кожному 

інструментальному складі та на здібності гнучко підходити до процесу 

музикування в залежності від зміни творчої ситуації. В цьому процесі 

музикування у мульти-інструменталіста (на всіх інструментах, якими він 

володіє) як і у іншого інструменталіста поєднуються практичні навички та 

особистісні якості, бо «виконавська майстерність – це вільне володіння 

інструментом і собою, що забезпечує інтонаційно-смислове, інтерпретоване, 
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одухотворене, емоційно яскраве, спів творче втілення музичного твору в 

реальному звучанні» [28, с. 38]. 

Розглядаючи музичний ансамбль як цілісну систему, можемо виокремити 

наступні компоненти: 1) музиканти-виконавці; 2) композиторський твір, який 

виконується ансамблем; 3) музичні інструменти, необхідні для виконання 

учасниками ансамблю. Реалізуючи в даному творчому мистецькому проекті 

принцип зміни музичних інструментів та ансамблевих колективів (або окремих 

виконавців), згодні з думкою І. Польської про те, що «найважливішими 

параметрами існування музичного ансамблю являється тип мислення, музика, 

яка призначена для ансамблевого виконання, кількісний і якісний склад 

учасників, процес сумісного спілкування шляхом групового виконання 

музики, умови ансамблевої взаємодії» [71, с. 33 ]. Можемо підтвердити, що під 

час гри автора проекту в різних по кількісному та якісному ансамблевих 

складах змінювались умови ансамблевої взаємодії, таким чином 

трансформуючи тип ансамблевого мислення при виконанні творів, пов’язаного 

з проявами особистісних мульти-інструментальних можливостей. 

На основі виконавсько-комунікативного досвіду автора цього творчого 

проекту, який спирався на співтворчість з різними по психологічним 

властивостям учасниками, згадаємо думку Л. Повзун про те, що «ідеально-

психологічні властивості виконавців певним чином визначають 

феноменологічні особливості конкретного ансамблевого складу та 

конкретного ансамблевого результату, тому що акт спільної виконавської дії є 

психологічним феноменом, в якому беруть участь складні психологічні 

процеси, що розгортаються як на різних етапах індивідуального професійного 

розвитку кожного виконавця, так і під час репетиційної роботи конкретного 

інструментального складу» [70, с. 109]. 

Виконавська діяльність ансамбліста потребує від музиканта, який стає 

учасником камерно-інструментального ансамблю, сукупності вирішення 

колективних задач (узгодження: артикуляції, штрихів, динаміки, звукового 

балансу, фразування, емоційного тонусу, синхронного виконання у 
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розгортанні реального часу гри). Це, зазвичай, є доволі складними завданнями 

для концертуючих солістів, що звикли до вільної інтерпретації творів та доволі 

розкутої гри, навіть у парі з концертмейстером. Вони психологічно повинні 

бути готові до злагодженості у загальній ідеї колективної інтерпретації з 

урахуванням побажань та виконавських можливостей кожного з учасників 

ансамблю. 

Серед важливих психологічних факторів формування виконавських 

творчих музичних колективів В. Білоус наголошує на музичних здібностях та 

таких сформованих виконавських навичках як сольна гра та гра в ансамблі 

[9, с. 41]. О. Сидоренко зазначає, що мислення виконавця-ансамбліста 

потребує свідомої відмови від солюючої функції та внутрішньої готовності до 

об`єднання творчих зусиль [77, с. 15]. Ми повністю згодні з даною думкою, 

так як на сьогоднішній день у світовій концертній практиці маємо багато 

прикладів творчої комунікації виконавців-солістів в ансамблі, багато з яких, на 

жаль, продовжують залишатися саме солістами всередині колективу, тим 

самим руйнуючи внутрішню ансамблеву гармонію.  

Дуже часто відсутність відповідного режиму у соліста зумовлена тим, що 

ще під час навчального процесу недостатня кількість годин з камерного 

ансамблю відображається на вмінні комунікувати не тільки у відносинах 

соліст – концертмейстер, а й у функціонуванні як саме ансамбліста. 

Наприклад, П. С. Столярський у своїй викладацькій діяльності велику частину 

часу приділяв грі учнів у колективі, для чого створювалися ансамблі скрипалів 

[78]. Для нього, як для музиканта, було важливо, аби його вихованці не тільки 

навчалися сольному виконавству, але й вміли слухати та грати разом зі своїми 

колегами. До того ж, на нашу думку, злагоджена гра в ансамблі допомагає у 

відпрацюванні технологічних виконавських задач, таких як чистота 

звуковисотної інтонації та виховання ритмічної стабільності. Традицію роботи 

з ансамблем скрипалів продовжували згодом не тільки у школі імені 

П. С. Столярського, а й у Одеській консерваторії, а саме скрипалі Веніамін та 

Леонід Мордковичі. 
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Наразі маємо багато прикладів, коли у навчальному процесі відсутня 

дисципліна «камерний ансамбль». Наприклад, оновлена програма 

магістерської підготовки за напрямком «фортепіанне мистецтво» («Fortepijono 

katedra») в Університеті Вітовта Великого (м. Каунас, Литва) не передбачає 

проходження курсу «камерний ансамбль», що, на наш погляд, декілька звужує 

виконавські можливості майбутніх випускників цього факультету з точки зору 

ансамблевого музикування. 

Як зазначає В. Білоус, «творчий виконавський колектив (ансамбль чи 

оркестр) має свої властивості і свої потенційні можливості, які часом дуже 

істотно відрізняються від можливостей кожного з артистів виконавської групи. 

Створюючи, формуючи творчий колектив варто враховувати цю інтегральну 

можливість членів виконавської спільноти» [9, с. 40]. Можна констатувати, 

що, коли в одній концертній програмі мульти-інструменталіст буде 

змінювати колектив, це означатиме також зміну психологічних взаємин в 

кожній творчій групі. При цьому треба враховувати, що творча діяльність 

кожної такої творчої ансамблевої одиниці буде цілісним організмом при 

оптимальній якості виконавської майстерності усіх учасників групи.  

Аналізуючи значення типу темпераменту для виконавської майстерності, 

Білоус наголошує на його енергетичному впливі на етапі підготовки до 

музичної діяльності загалом [10]. Але, безумовно, музично-ігрові рухи, які 

відбивають характеристику кожної окремої людини, впливають на 

інтелектуальну, фізичну та емоційну поведінку особистості – члена ансамблю і 

відображають одну зі сторін його ансамблевого мислення. Розглядаючи 

ансамбль як цілісну творчу одиницю, привернемо увагу на те, що для мульти-

інструменталіста, який змінює колектив, важливим постає гнучкість 

сприйняття психологічного клімату кожної нової ансамблевої групи 

(розуміємо поняття групи, як «дві або більше осіб, які перебувають в тому 

самому місці і в тому самому часі» [98, с. 96], що формує артистичну 

спрямованість ансамблевого мислення.  
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З точки зору теорії соціометрії, який розробляв Я. Л. Морено, в процесі  

міжособистісної взаємодії членів групи проявляється тенденція до визначення 

лідера або кількох лідерів в групі [54]. В практиці ансамблевої діяльності 

керівну (мовно-рухово-пластичне, «виражальне» начала, що забезпечують 

«цілісність аудіо-візуальних, емоційних вражень» [27, с. 190]) функцію 

найчастіше бере на себе перша скрипка або піаніст. Інші учасники 

ансамблевого складу повинні бути спроможними до спільного доброзичливого 

ставлення до пов’язаних з художнім завданням, команд лідера. Якщо 

мотивація виконавської діяльності усіх учасників ансамблю на високому рівні 

зацікавленості в її згуртованості до художніх відкриттів, то це створить 

оптимістичні умови до досягнення творчої мети. «Спільна діяльність може 

бути взаємопов’язана та взаємно непов’язана. При взаємопов’язаній діяльності 

дії одного учасника неможливі без одночасних або попереджуючих дій інших 

членів групи» [39, с. 15].  

В окремих випадках, коли спільна діяльність учасників ансамблю 

залежить від певних змін ансамблістів, їх комунікативні відносини мають 

деякі особливості, серед яких: 

  Залучення до сталого колективу музикантів для виконання творів з 

більшим кількісним складом, таким чином розширюючи ансамблеву групу 

(структуру такого типу споглядаємо у записах Струнного квартету ім. Лисенка 

з піаністкою К. Баженовою, Струнного квартету ім. Бетховена з піаністкою М. 

Грінберг, Beaux Trio з альтистом В. Трамплером та ін.); 

  Піаніст – константне ядро, навколо якого формуються різні 

ансамблеві склади (С. Ріхтер, Е. Гілельс, Л. Дебарг та ін.); 

  Мульти-інструменталіст – мобільний/мандруючий елемент різних 

ансамблів (який пересувається з одного інструментального місця на інше місце 

у розташуванні колективу).  

Таким чином мульти-інструменталіст створює додаткову категорію 

комунікативних відносин всередині ансамблю і спроможний стати лідером або 

керівником організаційного та інтерпретаційного процесів. 
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А. Кравченко в статті «Пасіонарність виконавської камерно-

інструментальної творчості українських колективів: просторово-семіотичні 

аспекти інновацій» [48] обговорює тенденції ансамблевого виконавства XX –

XXI століть у площині підвищеного рівня комунікативно-рольової мобільності 

музиканта, які, на наш погляд, наближені до оцінювання діяльності мульти-

інструменталіста у різноманітних творчих колективах. 

Необхідно відмітити, що мульти-інструменталіст-ансамбліст перебуває 

у стані постійного коригування не тільки свого власного відчуття на сцені, але 

й повинен співставляти його з мізансценічними показниками, задля 

правильного відтворення тієї чи іншої партії в рамках просторового 

розташування. 

Л. Повзун пропонує наступні категорії мізансценічної типології:  

  чотириручний дует, що акцентує увагу на моделі «соло-акомпанемент»; 

  дует скрипки/альта/віолончелі та фортепіано аудіовізуалізується у 

«горизонтальній проекції»; 

  дует флейти/гобоя/кларнета/фагота та фортепіано більш природно 

зливається у «діагональній проекції»; 

  розташування виконавців у фортепіанному тріо/квартеті створює 

оптимальні умови для синхро-корекції в межах «виконавської зони» та тембро-

динамічного злиття в межах «слухацької зони»; 

  «розімкнене» напівколо струнної групи у фортепіанному квінтеті 

проектує «концертне» звукове подання у слухацький простір, на відміну від 

«замкненого» напівкола струнних квартетів, що відтворює «камерну» 

комунікаційну спрямованість звукового узгодження в партнерський 

виконавський простір [68, с. 13]. 

У концертних програмах, в яких мульти-інструменталіст кожного разу 

знаходиться на іншому місці в ансамблі, він підпадає під нове персонажне 

співвідношення гіда і тих, хто йде за ним, яке притаманно грі в камерному 

ансамблі, «коли кожний музикант грає свою партію-роль» [57, с. 223].  
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Прагнення до розуміння ролей всіх учасників ансамблю стало «відправною 

точкою» для початку дослідження автором даного проекту. Таким чином 

можемо порівняти практику мульти-інструменталіста – учасника різних 

ансамблевих колективів – з акторською майстерністю, коли один і той же 

актор у театрі випробовує себе в різних ролях спектаклю. Це набуває 

особливих якостей ансамблевого мислення мульти-інструменталіста. 

Зміна мульти-інструменталістом не тільки інструментів, а й 

ансамблевих складів на протязі одної концертної програми пов’язана з 

переходом від однієї ансамблевої мізансцени (наприклад, стоячи в 

інструментальному дуеті), до інших (сидячи з напарником за одним 

фортепіано або знаходячись в сформованому розташуванні ансамблевої 

мізансцени для фортепіанних тріо, квартету, квінтету тощо). Це передбачає 

нове сприйняття цього виконавця з боку публіки, яка бачить його від 

виконання одного твору до іншого в новій ансамблевій конфігурації. 

Вважаємо, що зміна мульти-інструменталістом свого розташування 

всередині ансамблю стимулює появу нових творчих імпульсів художньо-

артистичного висловлювання ансамблевого колективу та внутрішньо-ігрової 

взаємодії між учасниками, а також оновлює «зовнішню комунікацію зі 

слухацькою аудиторією» [47, с. 44]. 

Складність переходів мульти-інструменталіста-ансамбліста в одній 

концертній програмі від одного до іншого інструменту під час гри пов’язана з 

швидкою зміною багатьох інструментально-технологічних факторів, які 

входять до поняття технологічного мислення, як частини ансамблевого 

мислення. Продукування виконавцем звукообразів, які є в його уяві, 

здійснюється з використанням засобів та прийомів художнього представлення 

музики в умовах конкретного інструментарію з його механіко-акустичними 

властивостями. Відмітимо різницю між специфікою звуковисотного (зонного) 

інтонування і вібрато на струнних смичкових та відтінками туше і педалізацією 

на фортепіано, що входить у перелік Н. Переверзєвим двох різних типів 

музичного інтонування: «1) при грі на фортепіано, органі, арфі, акордеоні, 



52 
 

гітарі та інших, коли виконавці користуються вже раніше настроєними звуками; 

2) вокалісти, скрипалі, віолончелісти та інші, які самостійно творчо 

відтворюють необхідну їм висоту звуків» [62, с. 3].  

Враховуючи вищесказане, можемо охарактеризувати ансамблеве мислення 

інструменталіста, як комплекс розуміння виконавцем – учасником ансамблевого 

складу – проблематики узгоджено-технологічного, суспільно-психологічного 

(комунікативного), емоційно-енергетичного (артистичного) аспектів 

внутрішньо ансамблевої взаємодії усіх учасників. Динамічна спроможність 

мульти-інструменталіста інтерпретувати композиторські ідеї способом гри на 

різних інструментах в ансамблевій діяльності додає до цього визначення 

деякі уточнення: узгоджено-технологічна сторона передбачає володіння 

технікою виконання на різних інструментах з урахуванням особливостей 

моторно-рухових і слухових моментів; суспільно-психологчна (комунікативна) 

координація виконавських намірів буде змінюватися від одного колективу до 

іншого на основі доброзичливо-творчої мотивації виконавця; емоційно-

енергетична (артистична) складова взаємодії з іншими учасниками буде 

залежати від художнього відтворення образного наповнення своєї 

інструментальної партії. 

Серед сучасних мульти-інструменталістів, що у своїй творчій діяльності 

поєднують сольну кар’єру та ансамблеве виконавство можемо назвати Юліана 

Рахліна, якого часто споглядаємо у якості соло-скрипаля [105] та як скрипаля 

[102] або альтиста [104] у різних ансамблях. Найчастіше його можна помітити 

у серії концертів нідерландської скрипальки Жанін Янсен, що мають назву 

«Жанін Янсен та друзі». 

В умовах пандемії ми також мали змогу слідкувати за цікавими 

рішеннями щодо розкриття творчої особистості мульти-інструменталіста в 

межах інтернет-ресурсів. Одним з прикладів може постати запис четвертої 

частини струнного октету Ф. Мендельсона концертмейстеркою симфонічного 

оркестру Шведського радіо Малін Броман, яка на професійно змонтованому 

відео одночасно виконує партії віолончелей, альтів та скрипок [106]. 
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Висновки до Розділу 1. Порівняння впровадження вмінь мульти-

інструменталіста в педагогічну практику надає можливість зазначити, що 

сучасні освітянські тенденції спираються на започатковані історичні традиції 

(на прикладах педагогічної діяльності Л. Моцарта, М. Ростроповича та 

представників харківської школи) та доповнюють їх більш професійними 

вимогами (програмні курси для мульти-інструменталістів 

західноєвропейських та американських навчальних закладів). Суть цього 

нового процесу полягає в стимулюванні інтелекту сучасного музиканта і на цій 

основі – формування різнобічного за інструментальною технологією мислення 

музиканта, що забезпечить для нього широкий вибір реалізації своєї 

компетенції в майбутній кар’єрі. 

Одним з найголовніших висновків, на наш погляд, є те, що сучасна 

освітня система музичних вищих закладів України дає широкий комплекс 

дисциплін, які дозволяють надати компетенції майбутнім музикантам для 

спроможності обрати різні способи творчої реалізації для вибору трудової 

діяльності у педагогічній/виконавській сфері, або проявити себе як 

інструменталіст-універсал (мульти-інструменталіст).  

Акцентуючи увагу на розгляді сучасної тенденції мульти-

інструменталізму на споріднених інструментах (на прикладі скрипка/альт) 

доходимо до висновку, що на сьогоднішній день подібний вид музикування є 

одним з найрозповсюдженіших через схожість технологічних задач та 

можливостей, але, все ж, потребує необхідної підготовки задля демонстрації 

високого рівня виконавства та вільного володіння цими інструментами. Таким 

чином, аналізуючи різнобічну (соло/ансамбль) діяльність музикантів, що 

звертаються до цього виду музикування (М. Венгеров, Ю. Рахлін, Ю. Лі), 

можемо відмітити мобільність їхньої майстерності. 

Зважаючи на сучасний досвід музикування за участю мульти-

інструменталістів маємо змогу констатувати наявність яскравих прикладів 
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концертної демонстрації вміння гри на різних інструментах навіть в межах 

одного виступу на прикладах В. Тетеріна та М. Броман. 

Визначається, що складність переходів мульти-інструменталіста-

ансамбліста в одній концертній програмі від одного до іншого інструменту 

під час гри пов’язана з швидкою зміною багатьох інструментально-

технологічних факторів (механіко-акустичних властивостей інструментів, 

різниці специфіки звуковисотного інтонування, вібрато на струнних або 

педалізації на фортепіано). 

Надано визначення ансамблевого мислення інструменталіста, як комплексу 

розуміння виконавцем – учасником ансамблевого складу – проблематики 

узгоджено-технологічного, суспільно-психологічного (комунікативного), 

емоційно-енергетичного (артистичного) аспектів внутрішньо ансамблевої 

взаємодії усіх учасників. Наголошено на динамічній спроможності мульти-

інструменталіста інтерпретувати композиторські ідеї способом гри на різних 

інструментах в ансамблевій діяльності, що уточнює деякі деталі, які 

полягають у тому, що: узгоджено-технологічна сторона передбачає володіння 

технікою виконання на різних інструментах з урахуванням особливостей 

моторно-рухових і слухових моментів; суспільно-психологчна (комунікативна) 

координація виконавських намірів буде змінюватися від одного колективу до 

іншого на основі доброзичливо-творчої мотивації виконавця; емоційно-

енергетична (артистична) складова взаємодії з іншими учасниками буде 

залежати від художнього відтворення образного наповнення своєї 

інструментальної партії. 

Відмітимо, що цікавість до мульти-інструменталізму у категорії 

інструменталіст-універсал з кожним роком знаходить все більшу 

популярність серед виконавців, які компонують гру на багатьох музичних 

інструментах із різними видами музикування та творчої діяльності, що також 

корелюється із розвитком сучасних цифрових технологій. 
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РОЗДІЛ 2 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТЕМАТИКИ КОНЦЕРТНИХ  

ПРОГРАМ 

Серед тематичного спрямування формування репертуару для концертів 

творчого проекту було відібрано декілька напрямів: художній стиль одного 

композитора; виконавський погляд на один жанр (Рапсодію) на основі камерно-

ансамблевих творів та органологічний підхід, який притаманний змінам в 

ансамблевій структурі.  

Одночасно можна говорити і про стилістичну сторону даного творчого 

проекту, в якому були зіграні твори європейських композиторів певного 

історичного періоду (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століть) і яка 

торкалася особливостей мелодики, гармонії, фактури та художніх задумів його 

представників. «В рамках стилістики окремого музичного твору національні та 

історичні стилі, як і жанрові, найчастіше всього постають у вигляді 

узагальнених начал, за кожним з котрих стоїть багато конкретних прикмет, 

форм, образів» [57, с. 208]. Цей інформаційний матеріал став основою для 

видання автором творчого мистецького проекту «Репертуарного довідника 

європейських композиторів другої половини ХІХ – першої половини ХХ століть 

для камерного ансамблю» [Додаток А]. 

Вислів В. Романчишина про те, що «одна з функцій концертної діяльності 

– просвітницька» [76, с. 244], закріплює за концертом його важливе соціально-

культурне призначення. Автор статті також зупиняє свою увагу на 

аудіовізуальному типі концерту, який розрахований  «одночасно на зорове і 

слухове сприйняття» [76, с. 245], що відповідає ідеї побудови сценічного 

простору в даному творчому мистецькому проекті. В. Романчишин пропонує 

наступні види концертної діяльності: естрадна, філармонійна, сольна, 

ансамблева. Музикознавець зупиняється на етимологічному значенні терміну 

«концерт», яке в англійській мові позначає ансамбль інструментів, які грають 

разом («consort») і співпадає зі словом «concert» (згода, угода). Подібну думку 

знаходимо в монографії В. Левко, яка пише: «термін “концерт” має два 
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значення – музичний жанр, генетично пов’язаний з ансамблевою грою різних 

груп інструментів. які, з одного боку змагаються між собою (лат. concertare – 

узгоджуватися, домовлятися, англ. consort – спілкуватися, гармоніювати), і 

публічне виконання музики із заздалегідь анонсованою програмою у 

спеціальному приміщенні» [49, с. 35]. Таким чином можна констатувати, що 

концерт-згода ансамблевого складу виступає як найбільш вдало адресована 

форма музичного спілкування музикантів і слухачів і відповідає очікуванням 

публіки. 

Вивчення концерту як форми суспільної репрезентації музики, як зазначає 

В. Левко, передбачає систематизацію видів концертів, які на сьогодні вже 

остаточно склалися. За способом побудови програми вона називає тематичні, 

серед яких називає вид, в якому поєднують усі номери однією ідеєю [49, с. 12]. 

Новизна даного творчого мистецького проекту полягає не тільки в 

тематичній спрямованості цих концертних програм, але й в спробі надати 

новий погляд на форми активізації інтересу слухачів до ансамблевого 

виконавства як на спеціальному об’єкті, у тому числі шляхом мобільного 

переміщення одного інструменталіста (постійного виконавця на протязі всієї 

програми) від внутрішньої структури одного ансамблю до іншого. 

Наслідком розвитку технічних можливостей виступає введення у концерт 

видовищного компоненту з використанням екранів, техніки звукопідсилення, 

звукозапису тощо.  

В творчому проекті виконавцем і автора цього дослідження було 

апробовано включення до цілісного сприйняття звукового образу візуального 

ряду. Поліфонія звуку та показу на екрані тематично підібраних до конкретних 

творів композиторів живописних картин (в концертах «Рапсодія» та 

«Квінтцерт») створювали, на наш погляд, нову форму емоційного сприйняття 

слухачем культурно-мистецької інформації. В своєму роздумі над зв’язками 

між художньо-знаковими кодами різних видів мистецтв А. Кравченко зазначає: 

«В сучасній естетиці камерно-інструментальних форм музичної творчості 

універсалізм художнього видоутворення у зближенні мистецьких практик 
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шляхом перехресної взаємодії семіотики музичної та екстрамузичної 

інформації є однією із домінуючих тенденцій» [46, с. 82]. Хочемо уточнити, що 

осмислення кожної програми приводило до пошуків зв’язку між візуальною 

стороною та музичними текстами, які би проявлялися у смисловій та 

формальній організації драматургії концерту, і тим самим розкривали потаємні 

глибини змісту музичних творів.  

Авторська концепція мульти-інструменталіста в тематичному 

спрямуванні концертної програми передбачає підбір відповідного музичного 

репертуару, його розподіл в композиційну цілісність, пошук необхідних 

інструменталістів-виконавців.  

Методика різних тематичних ракурсів при підході до тенденцій в жанрі 

камерного ансамблю відобразилася і в назві концертних програм даного 

творчого проекту: 

1.  «Павло Юон. Повернення забутого майстра» – монографічна 

програма, де задачею було розкрити саме стиль одного композитора; 

2.  «Рапсодія» – жанровий підхід, що був використаний для 

демонстрації певного жанру, який отримав свій розвиток у зазначений період; 

3.  «Квінтцерт», «Шарвенка. Сібеліус. Франк» – розкриття 

органологічного складу ансамблю, як концептуального замислу на прикладі 

квінтетних та дуетних творів для інструментальних ансамблів. 

Таким чином у побудуванні нами концертних проектах вбачаємо 

формування програмного замислу, що на сьогоднішній день, на нашу думку, є 

доволі цікавим явищем, яке також допомагає й слухачеві у сприйнятті того чи 

іншого матеріалу. Особливо корисним такий підхід є у демонструванні 

прем’єр творів, яких під час виконання творчого проекту була достатньо 

велика кількість, а саме: 

  П. Юон – Рапсодія для фортепіанного квартету, Соната для альта та 

фортепіано ре мінор, Дивертисмент для двох альтів та кларнету, Тріо-

мініатюри; 
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  Ф. Пуленк – Рапсодія для двох скрипок, альта, віолончелі, кларнету, 

флейти, баритону та фортепіано; 

  Л. Ружицький – Рапсодія для фортепіанного тріо; 

  Ю. Рентген – Фортепіанний квінтет; 

  О. Респігі – Фортепіанний квінтет фа мінор; 

  Е. фон Донаньї – Фортепіанний квінтет №2; 

  Ф. Шарвенка – Соната-фантазія для альта та фортепіано; 

  Я. Сібеліус – «Меланхолія» для віолончелі та фортепіано; 

  Й. Сук – «Елегія» для фортепіанного тріо; 

  А. Онеггер – Сонатина для скрипки та віолончелі. 

Упродовж концертів даного творчого проекту, її виконавець – автор цього 

дослідження – виконувала один і той же твір як скрипаль або альтист 

(наприклад, Фортепіанний квінтет О. Респігі або Рапсодію для фортепіанного 

квартету П. Юона). Можемо зазначити, що одна й таж точка зору на 

інтерпретацію художнього змісту теж може змінюватися в залежності від гри 

на тому чи іншому інструменті. Як пише Л. Повзун «виконавець-ансамбліст – 

це завжди актор, його інструментально-ігрові рухи керуються специфікою 

звуковидобування, художнім змістом та тонусом виконуваного твору» 

[69, с. 339]. 

Для того, щоб підсилити враження від прослуханого матеріалу, що 

пролунав в програмах концертних виступів пропонуємо більш детально та 

науково обґрунтувати теоретичну сторону виконаних творів. 

 

2.1. Монографічна програма як спосіб презентації стилю композитора 

Під час підготовки даної концертної програми атором творчого 

мистецького проекту було обрано декілька яскравих опусів Павла Юона, що 

допомогли продемонструвати стиль композитора та надати поштовх до 

урізноманітнення методичного та виконавського репертуару для камерних 

ансамблів. Побудування порядку представлення творів (різних за кількісним та 



59 
 

органологічним складами колективів) у концерті, організація мізансценічного 

простору (в залежності від виду ансамблю), опрацювання біографічних даних 

для формування матеріалу вступного слова лектора-музикознавця (ведучого 

концерту) стали свідченнями прояву інтерпретаційного мислення мульти-

інструменталіста, що є однією зі складових ансамблевого мислення. 

Музикознавець Тетяна Неровная, що є дослідником творчості 

композитора, відносить фігуру Павла Юона до таких, що хоча й були забуті в 

історії музики на довгий час, однак більш пильний погляд на їхнє художнє 

буття, за її словами, дозволяє впевнитися у їх значимості для культурно-

історичного процесу [60, с. 120]. Це стимулювало інтерес автора мистецького 

творчого проекту до панорамного огляду його камерно-інструментальної 

творчості, що відобразилось в монографічній програмі «П. Юон – повернення 

забутого майстра», в якій виконувались: Соната для альта та фортепіано 

ор.15, Рапсодія для фортепіанного квартету, Дивертисмент для двох альтів 

та кларнету, «Силуети» для двох скрипок та фортепіано, Тріо-мініатюри для 

фортепіанного тріо. 

Ці твори охоплюють період початку ХХ століття (1901 – 1909), тобто 

фактично можемо назвати їх «відкриттям нового часу», де композитор, 

спираючись на класичні та романтичні традиції, вдається до їх компонування 

із сучасною йому музичною мовою. 

В процесі підготовки цієї програми ми не змогли знайти достатньої 

кількості інформації в музикознавчих працях про П. Юона, які могли 

допомогти глибше зрозуміти витоки його творчої індивідуальності. Тому 

опрацювання деяких матеріалів про цього швейцарського композитора, 

названого Вільгельмом Альтманом «відсутньою ланкою між Чайковським та 

Стравінським» [60, c. 120], увійшли у опубліковані статті автора творчого 

мистецького проекту [42, 44]. 

Свідченням цінності творчих здобутків Павла Юона може бути його 

обширна спадщина, що налічує велику кількість творів (загалом близько 50 

опусів), серед яких назвемо найбільш значні: соната для кларнету та 
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фортепіано, соната для флейти та фортепіано, дві сонати для віолончелі та 

фортепіано, три сонати для скрипки та фортепіано, дві сонати для альта та 

фортепіано, чотири струнних квартети, сім фортепіанних тріо, духовий 

квінтет, два фортепіанних квартети, два фортепіанних квінтети, фортепіанний 

секстет, твори для фортепіанного дуету та інші. 

Потяг Павла Юона до створення камерно-інструментального репертуару 

не є випадковим, так як викладачі, через яких він отримував свій 

композиторський та виконавський досвід, у тій чи іншій мірі були пов’язані 

саме з таким типом музикування: І. Гржималі у своїй педагогічній методиці 

був затятим прихильником ансамблевого виконавства, а композитори 

С. Танєєв, А. Аренський та В. Баргіль у своєму творчому доробку залишили 

велику кількість камерно-інструментальних шедеврів. 

Звернувши увагу на назви деяких творів Павла Юона, спостерігаємо 

цікаву тенденцію, коли автор програмно конкретизує образно-художній 

замисел твору. Наприклад, назвемо: «Силуети» для двох скрипок та 

фортепіано у двох зошитах (ор. 9 та ор. 43), «Арабески» для гобоя, кларнету та 

фаготу, фортепіанні тріо «Літанія», «Легенда» та «Тріо-каприс». Це свідчить 

про його природнє, витончене художнє чуття, можливо, також, розвинене під 

впливом брата-художника. Композитор «відображає цілком визначені 

конкретні життєві явища, події, сюжети (взяті з життя або вже зображені у 

творах інших мистецтв, наприклад, літератури, живопису) та вказує на це у 

заголовку твору або у спеціальному поясненні» [51, с. 16]. Присутність 

програми, на думку Л. Мазеля та В. Цуккермана, «полегшує слухачеві 

сприйняття та оцінку твору, сприяє більш чіткій кристалізації замислу 

композитора, а також виробленню нових музичних засобів» [51, c. 16], що 

спостерігаємо під час концерту «П. Юон – повернення забутого майстра». 

В деяких творах Юон звертається до літературних прообразів, як в 

«Капріччіо» для фортепіанного тріо, яке навіяно образами з книг С. Лагерлефа. 

Можемо відзначити, що для багатьох композиторів XX століття зв’язок 

інструментального твору з літературним джерелом вказує на романтичне 
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світосприйняття. В циклі для двох скрипок та фортепіано під назвою 

«Силуети», композитор звернувся до техніки графічного мистецтва. І як в 

фортепіанно-дуетних «Силуетах» А. Дворжака, А. Ієнсена, А. Аренського, 

музична графіка надає яскравість образам-портретам, «підкреслює багаті 

можливості цього полі жанрового виду техніки, ціль якої підмітити зовнішні 

обриси персонажу» [88, с. 160]. «Силуети» для двох скрипок та фортепіано 

ор.43 (де автор проекту виконувала партію другої скрипки) ще один взірець 

вдалого колористичного комбінування інструментів в камерному ансамблі. 

Серед подібних прикладів можемо назвати Серенади №1 та №2 К. Сіндінга, 

Сюїту ор.71 М. Мошковського, Сонату ор.15 Д. Мійо та інші. 

Обравши для виконання у творчому проекті Три інтермеццо з даного 

циклу відмітимо, що композитор, підійшовши до створення цих мініатюр з 

великим художнім смаком, зображає ніби яскраві картини з людського життя, 

де є місце для жартівливого настрою (Інтермеццо І), задушевної наспівності 

(Інтермеццо ІІ) та яскравого народного свята (Інтермеццо ІІІ). 

Зауважимо загальну колористичність цих п`єс, якої композитор досягає за 

допомогою застосування різних прийомів звуковидобування на струнних 

інструментах (pizzicato та arco), розмаїття мелізматики, наявності подвійних 

нот та акордів у скрипок, що збагачують загальну фактуру та наповнюють 

звуковий простір. Подібне поєднання інструментальних барв породжує ефект 

оркестрової мальовничості, до якої так тяжіє Павло Юон у своїй камерно-

інструментальній творчості. 

Спираючись на власний досвід виконання Трьох інтермеццо, вбачаємо в 

цих мініатюрах своєрідну ансамблеву модель, де дві скрипки зображають 

одного соліста, в той час, коли фортепіано, в більшості, виконує функцію 

акомпанементу. Завдяки цьому можемо констатувати, що необхідною задачею 

для виконавців-скрипалів тут стає достатньо високого рівня узгодженість 

технологічного та емоційного аспектів під час інтерпретації твору. 

Можемо відмітити потяг П. Юона до поєднання в ансамблі темброво-

неоднорідних інструментів. Таким, наприклад, є Дивертисмент для двох 
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альтів та кларнету ор.34 (де автор проекту виконувала партію першого 

альта) – цикл з чотирьох п’єс («Варіації», «Ноктюрн», «Екзотичне 

Інтермеццо», «Лендлер»), у яких композитор вдається до комбінування 

народних мотивів з типовими салонними мініатюрами (можливо, через плив на 

нього як слов`янської, так і європейської культур), вдаючись до їх поєднання із 

сучасними для Юона тенденціями гармонізації, що додають цьому циклу 

неоромантичних рис звучання. Фактично в історії камерно-інструментальної 

музики не зустрічаємо подібних комбінацій інструментів всередині ансамблю, 

що, на нашу думку, виокремлює цей твір та викликає великий виконавський 

інтерес. 

В музичній енциклопедії жанр дивертисменту визначено як «музичний 

твір розважального характеру» [55, с. 237], що яскраво відображається у 

музичному полотні даного циклу. Юон з великою винахідливістю та 

естетичним смаком підійшов до компонування п’єс у своєму дивертисменті. 

Кожна частина вимагає від виконавців виразного чуття барв, виявлення 

колористичної своєрідності звучання кожного інструменту ансамблю не тільки 

через незвичне поєднання складу колективу, але й зважаючи на стилістичну 

окрасу як кожної п`єси окремо, так і загальну циклічну канву. 

Для виконання у творчому мистецькому проекті було обрано останню 

частину Дивертисменту, а саме «Лендлер», в якому композитор демонструє 

зацікавленість до стародавніх жанрів, якби утворюючи музичну «машину 

часу». 

В цій п’єсі для учасників ансамблю буде важливим продемонструвати 

своєрідність кожної гармонії, тому що вона виступає джерелом нової барви. 

Постійні перекликання альтів з кларнетом, поступове їх поєднання у єдине 

ціле (з урахуванням специфіки інструментального дихання) дає змогу до 

поступового розгортання художнього полотна, в якому зустрічаються 

різноманітні гармонійні та мелодичні обороти, що потребують не тільки 

гарного побудування балансу, але й великої виконавської фантазії. 
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Головна тема «Лендлеру» представлена наспівно-танцювальною мелодією 

романтичного спрямування, яка своїм першочерговим звучанням у кларнета 

занурює в художньо-зображальний світ, де пластична краса калейдоскопу 

образів постає у вигляді як сольних висловів духового інструменту, так і 

дуетного його звучання з альтом. 

Достатньо віртуозна партія кларнету, що розгортається у середньому 

епізоді твору, поєднуючись з акомпанементним матеріалом альтів, зображає 

емоційні переливання звукового континууму. Тут композитор вдається до 

демонстрації достатньо широкого діапазону духового інструменту, що вимагає 

від виконавця не тільки щільної технічної підготовки, а й змоги до показу 

різнобічних акустичних властивостей кларнету. Таким чином можемо 

констатувати, що фактично на протязі майже усієї п’єси саме кларнетист є 

quasi солістом, партію якого обрамляють два альтиста, які вчасно 

перехоплюють тематичний матеріал, якби переплітаючись у єдине ціле 

всередині ансамблю. 

Виконавши партію першого альта, автор даного творчого проекту може 

зазначити, що достатньо коротка на перший погляд танцювальна мініатюра 

потребує майстерності струнників щодо формування тембральної єдності з 

духовим інструментом та вирівнювання динамічного діапазону ансамблю. 

З точки зору бажання композитора працювати в напрямку більш 

традиційних з часів класичного періоду форм, можемо виділити Сонату для 

альта і фортепіано D dur, ор.15, в якій автор проекту виконувала партію 

альта. На наш погляд цей твір являється яскравим прикладом дуету альта з 

фортепіано початку ХХ століття – періоду підйому альтового сольного 

виконавства. Хоча ім’я композитора та сам твір не є настільки відомими, але за 

ступенем технічної складності, емоційним наповненням та вимогами до 

ансамблевої майстерності у дуеті альтиста та піаніста, цей цикл можна 

сміливо ставити у один ряд с такими шедеврами альтової та камерно-

інструментальної літератури як сонати Й. Брамса, А. Блісса, Й. Боуена, 

Р. Кларк. 
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Соната була написана 1901 року, однак за багатьма критеріями є дуже 

близькою до подібних брамсівських дуетів. Масштаб звучання кожного 

інструменту окремо та у ансамблі, протистояння альта і фортепіано на протязі 

усього циклу, тембральні та фактурні рішення, кульмінаційні виходи несуть 

відчутний вплив одного з найвеличніших майстрів камерної музики на Павла 

Юона. Однак, присутність фольклорних елементів, слов’янської наспівності у 

кантилені, все ж відрізняють сонату Юона від сонати Брамса. 

Архітектоніка циклу побудована за принципом тричастинності, де 

повільна частина (наповнена пісенною лірикою з народними мотивами) 

розташована між двома абсолютно контрастними до неї осередками, в яких 

ведеться основна драматургічна лінія. Схожості між крайніми частинами 

також додає рішення композитора викласти їх у формі сонатного алегро, що 

дає можливість укорінити серйозний характер фіналу та дозволяє 

масштабувати цілісність усього циклу. 

З виконавської точки зору, соната П. Юона є дуже цікавим поповненням 

доволі обмеженого концертного репертуару альтиста, що дозволяє ще більше 

розширити галузь сольного альтового виконавства, надаючи при цьому 

можливості до його урізноманітнення та виведення на нову ступінь розвитку. 

Також неабияку увагу привертає Тріо-мініатюри для фортепіанного 

тріо орр.18а, 24а, яке є авторським перекладенням з двох його ранніх робіт – 

«Сатир та німфи» ор.18 та «Танцювальні ритми» ор.24 – та існує в декількох 

варіантах з можливістю комбінувати інструменти, що входять до складу тріо, а 

саме: фортепіано, скрипка, віолончель; фортепіано, альт, кларнет; фортепіано, 

кларнет, віолончель. Таким чином, залучаючи різний інструментарій, твір 

одержує нові темброво-колористичні барви, завдяки яким вдається 

урізноманітнити необхідну гру контрастами, що має на увазі композитор у 

цьому тріо. 

Цикл складається з чотирьох п’єс – «Мрія», «Гумореска», «Елегія» та 

«Фантастичний танок», кожну з яких можна виконувати як окремий 
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концертний номер, що неодмінно стане окрасою у любому творчому заході, 

оживляючи та збагачуючи наявний ансамблевий репертуар. 

Варто зазначити, що побудування циклічної форми знову ж таки 

спирається на барочні традиції, коли контрастуючі між собою, частини твору 

йдуть одна за одною за принципом повільно – швидко – повільно – швидко. У 

зв’язку з цим закцентуємо увагу на тому, що під час інтерпретації тріо 

виконавцям необхідно достатньо мобільно переключатися між контрастними 

п`єсами задля демонстрації пластичної краси зміни образів. 

Обравши для творчого мистецького проекту варіант Тріо-мініатюр для 

класичного складу фортепіанного тріо (фортепіано, скрипка, віолончель), 

оглядово ознайомимося з кожною частиною циклу. Зазначимо, що автором 

проекту було виконано партію фортепіано, у якій не дивлячись на невелику 

за обсягом циклічну форму, присутні різноманітні темброво-фактурні та 

ансамблево-виконавські задачі.  

Мрійливість Першої частини досягається шляхом використання 

композитором прозорої, ніжної фактури фортепіано, на фоні якої звучать 

тендітні мелодії віолончелі та скрипки, які згодом об’єднавшись у єдину 

звукову палітру зображають мірну ходу від початкового piano до кульмінації ff 

наприкінці п’єси. Тематизм вокальної природи, присутній у «Мрії», потребує 

неабиякої якісної роботи над звуковидобуванням у всіх учасників ансамблю 

задля конструювання широкої амплітуди динаміки усього колективу. 

Друга частина – «Гумореска» – жартівлива замальовка легкого, 

скерцозного характеру, грайливість якої підкреслена зміною фактурних рішень 

(наявність комбінування staccato та legato, акцентування на слабких долях, 

мелізми) з колористичним звучанням, якого композитор досягає за допомогою 

використання різних теситур інструментів. З ансамблевої точки зору ця 

частина вимагає чіткого розуміння виконавцями своїх ролей в партитурі та 

єдності в побудуванні цілісного звучання колективу. 

У «Елегії», що, на нашу думку, є кульмінаційним центром всього циклу, 

відбувається емоційний сплеск, який композитор підкреслює щільною 
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фактурою партії фортепіано (акордова техніка, октави, наявність синкоп), на 

яку «нанизуються» проникливі інтонації скрипки та віолончелі. Вбачаємо 

необхідність тут до коригування балансу, який може постраждати через деяку 

перенасиченість фактури піаніста (у порівнянні зі струнними). 

«Фантастичний танок» – завершальний номер тріо, в якому найбільше 

відчувається вплив салонної культури, що відображається у невеликій за 

обсягом, але характерній п’єсі, при інтерпретуванні якої ансамбль може надати 

достатньо вільну трактовку. Аналіз кількох інтерпретацій показує, що саме цю 

частину виконавці найчастіше грають з найбільшим смаком та проявом 

художньої виконавської фантазії. 

Стилістика музики Павла Юона поєднує в собі риси романтизму, 

постромантизму та модернізму, в деяких випадках навіть експресіонізму. 

Завдяки, вірогідно, доволі обширній географії його життя (Німеччина, 

Азербайджан, Швейцарія), та впливу багатьох оточуючих його музикантів, 

композиторів та інших митців, можемо зробити висновок, що Юон, всотуючи 

культурні, етнічні та традиційні витоки побуту різних країн, у своїй творчості 

вдавався до подекуди екзотичних поєднань звучання інструментів ансамблю. 

Погодимось з висновком І. Польської, яка наголошує, що формування 

тяжіння камерно-інструментальної музики до симфонізації та концертизації 

відбувається у ХІХ столітті від впливом симфонізму, віртуозної концертності. 

На думку музикознавця, основними для мистецтва даного періоду є камерні 

ансамблі класичного та романтичного типу, в яких обумовлені провідною 

романтичною ідеєю розвитку відмінності визначаються установкою на 

збереження класичної традиції або її творче переосмислення [71, с. 47]. Це 

можемо віднести і до проаналізованих в даному дослідженні творів П. Юона. 

Відмітимо також поліфонічність письма та колористичне гармонійне 

наповнення, яке підкреслює схожість його композиторського мислення з 

С. Танєєвим, у якого він навчався. 

Проаналізувавши основні тенденції, що проявляються в творах для 

різноманітних камерно-ансамблевих складів П. Юона, можемо зробити 
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декілька висновків щодо особливостей його композиторського стилю та 

виконавської інтерпретації: 

  тяжіння композитора до симфонізації (особливо у великих ансамблевих 

складах за участю фортепіано) завдяки насиченості інструментальної фактури 

та використання різноманітних прийомів поліфонічного письма приводить до 

яскравої концертності звучання ансамблю; 

  поєднання у творах європейських та слов’янських традицій з 

використанням quasi фольклорного матеріалу спонукає ансамблістів до 

пошуку звучань, згідно асоціаціям з народним інструментарієм; 

  схильність до програмності, що визначає художньо-образну складову 

інтерпретації ансамблю. 

На нашу думку, не дивлячись на те, що творчість Павла Юона ще не дуже 

розкрита у сучасному вітчизняному музикознавстві та виконавстві, вона, все ж, 

представляє інтерес до вивчення усієї кількості різноманітних камерно-

інструментальних творів, що залишив по собі автор. Завдяки своїй барвистості, 

колориту, своєрідності та безлічі представлених жанрових одиниць, твори для 

інструментальних ансамблів П. Юона стають окрасою різноманітних 

концертних та творчих заходів. 

Наш аналіз концертних анонсів за останні 30 років доводить, що камерно-

інструментальні твори Павла Юона широко представлені у репертуарі, 

наприклад, наступних професійних колективів: The Ames Piano Quartet, Artis 

Piano Quartet, Carmina Quartett, Niziol Quartet, Sarastro String Quartet, Trio 

Eleonore, Paian Trio, Boulanger Trio. 

Постійно зростаючий інтерес виконавців до інструментальних ансамблів 

Павла Юона дає надію, що з часом ці твори дійсно займуть значне місце в 

репертуарі багатьох творчих колективів, таким чином виходячи із «затінку» 

світової музичної культури. 

 

2.2. Жанрово-семантичне поле «Рапсодії» в камерно-ансамблевих 

проекціях 
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В процесі вибору творів для концертної програми «Рапсодія» автор 

творчого проекту віднайшла і ознайомилась з нотними матеріалами наступних 

творів європейських композиторів другої половини ХІХ – першої половини ХХ 

століть для різних камерно-інструментальних ансамблів (Рапсодія для 

фортепіанного квартету Йозефа Маркса, Рапсодія для альта та фортепіано 

Вільяма Ріда, Рапсодія для струнного квартету Бенджаміна Бріттена, Рапсодія 

для альта та фортепіано, а також Рапсодія для струнного квартету Йорка 

Боуена). 

Для цього творчого мистецького проекту було обрано 3 опуси Рапсодій 

(П. Юона, Л. Ружицького, Ф. Пуленка), які, на нашу думку, дають уявлення про 

різноманітні композиторські ідеї в застосуванні характерних рис, притаманних 

рапсодійному жанру, для різних за кількісним та органологічним показниками 

інструментальних ансамблів.  

Аналізуючи енциклопедичні словники [75] знаходимо інформацію про те, 

що до жанру Рапсодії вперше звернувся К. Ф. Д. Шубарт (збірка пісень та 

фортепіанних п`єс «Музичні Рапсодії» (3 зошити, 1786)). Буквально через 

півтора десятиліття (1802) Рапсодію для фортепіано пише австрійський 

композитор В. Р. Галленберг, що вважається одним з ранніх творів у цьому 

жанрі. На початку ХІХ століття у фортепіанній музиці активно опрацьовував 

цей жанр В. Томашек. А для піаністів всього світу Рапсодії Ф. Ліста стали 

«візитною карткою» творчості угорського композитора. 

Чудовим взірцем композиторського стилю Павла Юона стає його 

Рапсодія для фортепіанного квартету, ор. 37, де автор проекту виконувала 

партію скрипки та партію альта у різних концертних програмах («Павло 

Юон – повернення забутого майстра» (І частина); «Рапсодія» (твір 

повністю)). У ній епічне та романтичне начала у поєднанні з вишуканим 

колористичним звучанням ансамблю здатні продемонструвати тонке відчуття 

автора до художнього відображення навколишнього світу. У своїй Рапсодії 

Юон вдається до поєднання quasi слов’янських народних мотивів із 

традиційним західноєвропейським побудуванням циклу класичного типу, але 
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все ж таки, цей твір має досить вільну конструкцію, хоча й містить риси, що 

зазвичай більш притаманні творам подібної архітектоніки. 

Дослідження стилю композитора привело до занурення у біографічні 

матеріали родини Юон, яке розкривало зв’язок з живописною творчістю його 

брата Костянтина Юона і спонукало організувати сценічний простір цієї 

концертної програми з показом картин художника на екрані. Вважаємо, що 

подібна практика також допомагає, можливо, непідготовленому слухачеві, що 

чує цю музику вперше, відчути її красу та неймовірно колористичну палітру 

звукових ефектів, які використав композитор у цьому творі. Завдяки розвитку 

сучасних технологій маємо можливість поєднувати аудіо- та візуальне 

мистецтво у єдине ціле для створення творчої синергії нового типу. 

В даній концертній програмі, де звучав твір Павла Юона, демонстрація 

живопису його брата Костянтина Юона органічно поєднувала стильові риси 

обох митців, формуючи широкий культурно-історичний контекст. Проникнуті  

імпресіоністичною світлою палітрою настроїв пейзажі художника змінювали 

картини, наповнені казковістю та елементами фантастики. При появі на екрані 

серії «Нічні світила» та «Нова планета» слухач поринав у світ космосу. 

Звучання камерно-інструментальних творів Павла Юона відтворювали 

оригінальну сонорну атмосферу, були насичені знайденим в індивідуально 

слуховій проекції композитора колоритом, наповнені пластичною красою 

образів, котрі змінювались у фантазійному художньо-музичному просторі. В 

одному з останніх своїх інтерв’ю Павло Юон говорив: «Ми всі стоїмо між 

традицією та еволюцією. Усе, що розвивається. – страждає та помиляється. 

Страждання та помилки очищують і роблять нас зрілими, доки плід нашого 

труда та наше життя не стане новою ланкою в ланцюжку традиції» [93]. 

Насправді, чергування різних по манері музичних та живописних творів 

упродовж виконання Рапсодії Юона розкривали шляхи пошуку автором 

творчого проекту ментально-духовних цінностей композитора на основі 

символічної сутності суміжних мистецтв, задіючи в цьому спрямуванні 
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механізми інтелектуально-інтерпретаційного мислення організатора 

концертної програми. 

Хоч твір і написаний для камерного складу (скрипка, альт, віолончель, 

фортепіано), проте, за рахунок фактурних, драматургічних та тембрових 

рішень, масштабне звучання Рапсодії подібно до проекції авторського 

мислення до оркестрового звучання.  

Рапсодія складається з трьох частин, однак початок першої та завершення 

третьої створюють так звану концепцію арки, що дає змогу сприймати цикл як 

цілісну одночастинну структуру з великою кількістю контрастних епізодів. Це 

значно розширює інтерпретаційно-виконавські можливості та в цілому 

збагачує художньо-образотворчу сферу музичного твору. 

Цікавими є й ансамблеві рішення композитора, що стосуються, 

наприклад, урізноманітнення теситурних пластів кожного інструменту 

всередині квартету – зустрічаємо й перехрещення голосів, коли партія альта 

превалює над скрипкою, або ж віолончель «головує» над всією партитурою, в 

той час, коли голос скрипки, що звучить у низькому регістрі, виконує роль 

акомпанементу. Юон не зосереджується у цьому творі на сталих правилах 

використання інструментальних голосів. Можемо припустити, що для нього 

важливим було примноження колористичного забарвлення твору, якого він 

досягав саме тим, що вільно міксував різноманітні варіанти перехрещення 

голосів та зміну головуючого інструменту у партитурі. Таким чином 

композитор досягав необхідної йому емоційної окраси тембру кожного 

окремого інструменту всередині звучання загальної ансамблевої композиції. 

Перша частина (Moderato) починається з солюючого вступу віолончелі, до 

якого поступово підключаються решта інструментів – і надалі розвиток 

відбувається за принципом сонатного алегро, з наявністю невеликих «ліричних 

відступів» – епізодів. У цілому, перша частина циклу просякнута атмосферою 

казковості. Різні фантастичні, іноді дещо жахливі образи, змінюються 

розспіваними («а капела» струнних), що асоціюється з картинами в оповіданні, 

які змінюють одна одну. 
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У другій частині (Allegretto) панує розспіваний початок: непарний розмір 

5/4, що підкреслює метрику народної пісні; превалювання легатної артикуляції, 

що посилює лагідний характер музики; виклад мелодійного матеріалу для 

струнних інструментів, нагадуючи вокальне bel canto, які занурюють у 

необхідний для цієї частини стан. 

Третя частина (Sostenuto) – найбільш масштабна у всьому творі. Тут, як і в 

першій частині, відбувається зміна різних «декорацій» – зустрічаємо тут і 

сольні висловлювання інструментів, і унісон струнних, і безтурботний танець, 

який одразу переходить у «фантастичний» вальс. Трансформовані теми з 

першої частини, що змінюють настрій на більш сумний, іноді драматичний, 

повинні бути відображені в гнучкому переході від одного до іншого емоційного 

тонусу всіх ансамблістів (емоційно-психологічне ансамблеве мислення). 

Вельми оригінальним стало рішення композитора, наприкінці провести 

тему «фантастичного» вальсу – що дозволило Рапсодії буквально 

«розчинитися», залишивши слухачеві лише спогади про музичні «замальовки» 

різних картин природи в обрамленні фольклорної основи музики. 

З виконавської точки зору, опираючись на досвід участі автора 

дослідження у якості альтиста в інтерпретації цього твору, необхідно 

відмітити деякі особливості при роботі з партією альта в фортепіанному 

квартеті з іншими учасниками ансамблю. 

По-перше, варто зазначити, що тяжіння композитора до симфонічності 

звучання у цій Рапсодії вимагає доволі прискіпливої уваги до роботи над 

якістю звучання. Через «невиграшне» фізичне розташування виконавців-

альтистів у складах фортепіанного квартету (тобто знаходження його між 

скрипалями та віолончелістами – фактично під кришкою роялю у так званій 

«звуковій ямі»), розповсюдженою помилкою може стати форсування звуку, що 

стається через надто великий тиск смичка на струну в намаганні відкоригувати 

загальний звуковий баланс. На сьогоднішній день одним з вирішень цього 

питання могла б стати зміна розсадки між альтистом та віолончелістом, що 

дуже розповсюджено у виконавстві у країнах Європи та Америки. Але в такому 
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випадку, на наш погляд, резонансні отвори альта будуть спрямовані не до 

глядацької зали, а в бік заглиблення сцени, що теж може негативно 

відобразитися на урегулюванні балансу. Тому, на нашу думку, вирішенням цієї 

проблеми є дійсно якісно проведена робота з виконавцем партії альта з 

технологічного боку, а саме у галузі звуковидобування. 

По-друге, відзначимо проблематику поєднання тембрів альта та скрипки у 

моментах спільного музикування. Наприклад, початок твору являє собою 

«преамбулу» струнних до вступу фортепіано. Присутнє тут соло віолончелі 

супроводжується доволі яскравим та насиченим акомпанементом інших 

струнних, складністю для яких є саме тяжіння до об’єднання унісонів та других 

різноманітних інтервалів у єдину «звукову пачку». На перший погляд може 

здатися, що єдиною проблемою тут може стати чистота звуковисотної 

інтонації, але окрім цього альтисту необхідно також досягти певної тембрової 

окраси звуку інструменту, якби наближаючи його до скрипкового, задля 

кращого компонування однакового матеріалу різних інструментів у єдине ціле. 

 По-третє, присутні у партії альта різнобічні технологічні складнощі 

(віртуозні пасажі, подвійні ноти, акорди тощо), що потребують від виконавця 

опанування різних видів техніки. Насиченість фактури, якої автор домігся саме 

через ускладнення технологічними прийомами кожної партії, вимагає найвищої 

виконавської майстерності від усіх учасників ансамблю.  

Навіть у тих великих складах, де, здавалося б, фортепіано обмежено 

функцією одного з цілого ряду «дійових осіб» воно не втрачає свого 

організуючого значення, хоча б з тієї причини, що піаніст працює не з сольною 

партією, а з цілісною партитурою ансамблю. 

Доволі рідким прикладом поєднання вокалу з камерним ансамблем 

великого складу є «Негритянська Рапсодія» (1911) французького композитора 

Франсіса Пуленка, мабуть, один з найбільш яскравих та екстраординарних 

опусів, написаних у жанрі рапсодії, що також являється першим виданим 

твором композитора. Пуленк присвятив його своєму наставнику – Еріку Саті. 
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Першочерговий інтерес викликає вокально-інструментальний склад 

ансамблю, обраний композитором для втілення своєї ідеї, а саме флейта, 

кларнет, фортепіано, струнний квартет і чоловічий голос – баритон. Серед 

більш ранніх зразків поєднання інструментального ансамблю та голосу, що 

могли надихнути Пуленка до створення подібного плану партитури, можемо 

назвати «Пісні різних національностей» для голосу та фортепіанного тріо 

(1815 – 1820) Л. Ван Бетховена, «Maiblümen Blüchten Überall» для голосу та 

струнного секстету (1898) О. фон Цемлінського, «Три пісні» для меццо-

сопрано, альта та фортепіано (1907) Ф. Бріджа. 

Викликає інтерес той факт, що у Рапсодії автор комбінує quasi африканські 

мотиви з класичними музичними формами (Прелюдія, Рондо, Пастораль). Для 

підсилення художнього враження від цього твору автором творчого 

мистецького проекту для відеоряду були підібрані картини (сцени з 

африканського життя), які театралізували звуковий простір. 

Ф. Пуленк обрав неординарне літературне джерело для свого твору – текст 

вокальної партії було взято з псевдопоеми «Гонолулу», написаної нібито одним 

з африканських поетів. Автором першоджерела був такий собі Макоко Кенгуру, 

а насправді друг Пуленка, який шляхом такої своєрідної містифікації 

переховувався під цим псевдонімом. Слід наголосити, що сам Пуленк не був 

знавцем африканських музичних етносів і весь тематичний матеріал Рапсодії є 

авторським. 

«Негритянська Рапсодія» складається з п’яти частин – Прелюдії, Рондо, 

Гонолулу, Пасторалі та Фіналу. 

У першій частині (Прелюдія) (у якій бере участь виключно 

інструментальний склад) композитор спирається на пентатоніку, використовує 

секундові поєднання мелодійної лінії та супроводу, утворюючи ефект «пряних» 

гармоній, які асоціативно нагадують музику екзотичної країни.  

Друга частина (Рондо) – вкрай контрастна першій частині. Загальна 

моторика частини, пульсуюча ритміка та швидкий темп створюють відчуття 

бурхливого, жвавого танцю. 
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Третя частина (Гонолулу) – вокальна інтерлюдія, написана для голосу та 

фортепіано. Вокальна партія викладена гранично простим набором інтонацій 

(постійний низхідний рух у межах кварти з авторською ремаркою 

«монотонно») з мінімалістичного характеру фортепіанним акомпанементом, що 

створює відчуття «африканського» колориту. 

Четверта частина (Пастораль) – не є контрастною по відношенню до 

попередньої частини, проте її музична мова значно багатша. Фортепіано тут 

трактується як солюючий інструмент – на тлі остинатних «колихаючих» 

паралельних квінт у лівій руці та в партії альта та віолончелі, проводиться 

досить хвиле образна, але спокійна за характером мелодія. 

П'ята частина (Фінал) – до певної міри близький за своїм образним 

наповненням другої частини – моторний тип руху, прагнення вперед, така ж 

імітація жвавого танцю. 

За рахунок кількості учасників та неоднорідності інструментальної 

складової партитури (фортепіано, струнні, духові, голос) перед виконавцями 

ставляться нові завдання ансамблевої комунікації, такі як: 

  Координація ансамблевого фразування струнних та піаніста з диханням 

вокаліста та духових інструментів; 

  Вміння побудувати злагоджену вертикаль виходячи з тембрової 

неоднорідності ансамблю, а також враховуючи акустичний баланс між 

інструментами; 

У фортепіанній партії при першому погляді може скластися враження про 

її прозорість, легкість з точки зору техніки та ансамблевих завдань. Але під час 

підготовки цього твору автор творчого проекту передбачає низку піаністичних 

виконавських задач, з якими вона зустрілася під час виконання партії 

фортепіано, а саме: 

  Слідкувати за доволі складною (8 виконавців – 8 самостійних партій) 

партитурою твору та коригувати динамічні відтінки в залежності від типу 

інструменту (голосу) разом з яким грає піаніст в той чи інший момент; 



75 
 

  Знайти, відповідно характеру епізодів твору, окрасу звуку, що залежить 

від різноманітних прийомів педалізації; 

  Здійснювати слуховий контроль при зміні акомпанування духовим або 

солісту-вокалісту, що пов’язано з їхньою дихальною специфікою; 

  Пристосуватись до гри «непіаністичних» акордових сполучень (партія 

лівої руки в Першій частині), які базуються на нонах; 

  Досягнути яскравого та блискучого виконання пасажів у Другій та П’ятій 

частинах циклу. 

По суті жартівлива юнацька витівка композитора вимагає від музикантів 

серйозного підходу не тільки до роботи з нотним текстом, а й неабиякої 

режисерської організації сценічного простору (переміщення вокаліста по сцені, 

конкретизація його міміки та жестів в момент паузи вокального тексту, 

використання елементів костюмування, комунікація вокаліста з 

інструменталістами). Під час репетиційного процесу автор творчого проекту 

планувала та разом з усіма учасниками координувала специфіку завдань 

(режисерсько-організаційне мислення) , спрямовану як на просвітницьку так і 

на розважальну проекцію.  

У творчому доробку польського композитора Людомира Ружицького 

привертає увагу Рапсодія для фортепіанного тріо (1913). Це невеликий за 

обсягом одночасний твір вільної форми, в якому композитор припускає 

використання колористичної палітри як кожного інструменту окремо (скрипки, 

віолончелі, фортепіано), так і підвищено барвистого звучання всього ансамблю 

як єдиного організму. 

Враховуючи розподіл твору на невеликі фрагменти (Andante con sentimento 

– Maestoso – Tempo I – Allegro non troppo – Piu lento – Allegro con fuoco – 

Animato – Allegro ma non troppo – Piu lento – Vivo – Maestoso con forza possibile – 

Lento); часту зміну тонального плану; фактурну насиченість у партії фортепіано 

та використанню майже усього діапазону струнних, споглядаємо полотно 

достатньо епічного характеру, а завдяки контрастному викладенню матеріалу 

відчувається яскраве рапсодійне мислення композитора. 
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Звичайно, подібний розподіл одночастинного твору на невеликі фрагменти 

(єдиного quasi-циклу всередині нециклічного опусу) зазвичай представляє 

достатньо велику проблему для виконавців з точки зору побудування 

драматургічного плану Рапсодії.  

Зважаючи на виконання автором проекту партії скрипки у цій Рапсодії, 

відмітимо деякі особливості ансамблевого мислення інструменталіста: 

  Лідируюча роль скрипаля в управлінні технологічної взаємодії з іншими 

інструменталістами та швидкість його реагування у зв’язку з контрастною 

зміною епізодів за їх характером, темпами та фактурою; 

  Ієрархія розподілу інструментального звучання (струнних, 

підпорядкованих фортепіано); 

  Контролювання питань, пов`язаних з інтонуванням як власної партії, так 

і у комплексі з віолончеллю та фортепіано – через достатню кількість 

використаних композитором змін тонального плану, наявність частих змін 

теситурного розташування матеріалу. 

 

2.3. Органологічний та кількісний підхід до композиційних рішень в 

програмуванні ансамблевого концерту 

2.3.1. Сонатний діалог в темброво-однорідному та в темброво-

неоднорідному ансамблях  

Камерно-інструментальні діалоги, широко представлені у ансамблевій 

музиці другої половини ХІХ – першої половини ХХ століть, наразі є одними з 

найбільш поширених у світовій концертній практиці. 

Традиція дуетного музикування, яка отримала свій розвиток у епоху 

класицизму, згодом трансформувавшись у романтичному періоді, з новою 

силою розкрилася саме наприкінці ХІХ століття, коли вже сформована жанрова 

«матриця» розширялася відповідно до сучасної їй нової музичної мови. 

І. Польська, використовуючи методи порівняльного аналізу, говорить про 

наступні дві провідні моделі внутрішньо-ансамблевої взаємодії: 1) ансамбль, 
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який являє собою рівноправний діалог декількох індивідуальностей; 2) моно 

ансамбль, оснований на сумісному прагненні до інтеграції та цілісності, 

зображенні декількома виконавцями одного [71, с. 240]. Як зазначає дослідниця 

у своєму міркуванні щодо класифікації музичних діалогів однією з 

найважливіших психологічних моделей ансамблевого спілкування є модель 

«удвох на людях» [71, с. 242]. І хоч подібний термін вживано у відношенні до 

фортепіанних дуетів, вважаємо, що доцільним буде використати його й у 

випадку співвідношення між фортепіано та струнними у дуетному жанрі. 

У цій главі пропонуємо до розгляду декілька творів, які були представлені 

у концертах «Шарвенка. Сібеліус. Франк» та «Калейдоскоп», що стали 

складовими творчого проекту автора дослідження. 

Відзначимо, що зазначені твори демонструють наступні види дуетів: 

фортепіано зі струнними (фортепіано/альт, фортепіано/віолончель та 

фортепіано/скрипка) та два струнних (скрипка/віолончель), цим самим 

ілюструючи можливі варіанти діалогу за участі струнних інструментів. 

Зважаючи на якісний склад представлених творів одразу зазначимо 

відмінності при роботі у дуетах фортепіано/струнний інструмент або два 

струнні інструменти: 

 

Фортепіано/струнний 

 

Струнний/струнний 

 Імітаційна артикуляція  Ідентична артикуляція 

 Підпорядкованість звуко-

висотної інтонації темперованому 

строю фортепіано 

 Звуковисотна інтонація, яка  

вибудовується за обертонами 

 Демонстрація тембру кожного 

інструменту окремо 

 Прагнення до уніфікації тембрів 

 Слуховий контроль за штрихами  Зоровий та попередньо 

узгоджений контроль за штрихами 
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(розподіл смичка) 

 Відсутність вібрато у 

фортепіано 

 Контроль за однаковою якістю 

вібрато 

 

З цієї таблиці випливає, що процес роботи у струнному дуеті з 

технологічної точки зору має свою специфіку саме через належність, 

наприклад, скрипки та віолончелі до одного сімейства інструментів, але з 

тембральною відмінністю. У той час, коли у більшості випадків під час роботи 

у ансамблі за участю фортепіано, що складає фактурну основу твору, на яку 

інший учасник дуету (скрипаль/альтист/віолончеліст) може спиратися в плані 

інтонування (через наявність темперованого строю у клавішних інструментів) у 

струнному дуеті ми зустрічаємо не тільки загальні ансамблеві задачі (одночасна 

гра, динаміка тощо), але й більш прискіпливо звертаємо увагу на однаковість 

артикуляції, єдність звуковисотної інтонації, розподіл смичка та інші 

технологічні моменти. 

Важливою складовою музикування у дуеті на погляд автора творчого 

проекту також є необхідність віднайти спільний психологічний стан між 

учасниками ансамблю (тобто психологічне та комунікативне ансамблеве 

мислення) не тільки під час виконання твору у рамках концертного виступу, але 

й під час підготовки тієї чи іншої програми. Насамперед, на нашу думку, 

найкращою умовою для створення сприятливої виконавської та творчої 

атмосфери у музикуванні подібного типу є близькість поглядів ансамблістів на 

питання інтерпретації, що під час роботи над творами є достатньо важливим. 

Ще В. Повзун у своєму дослідженні помічає, що у складах ансамблів 

нерідко зустрічаються люди з різним розумінням музики, різного її тлумачення 

та різного обдарування і темпераменту. Він вважає, що подібні обставини не 

мають заважати в роботі, де «індивідуальність підпорядковується колективу» 

[64, c. 62]. Л. Раабен у свою чергу наголошує на тому, що ансамбль не 
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пригнічує індивідуальність, а навпаки її розширює, тому що справжнє поняття 

колективу має на увазі органічне злиття індивідуальностей, так звану 

«колективну індивідуальність» (цит. по [64, c. 62]). 

Широкий спектр репертуарного списку у дуетному жанрі дозволяє суттєво 

збагатити репертуар інструменталістів сьогодення. Завдяки постійному 

поповненню різноманітних інтернет-ресурсів та електронних бібліотек до яких 

можна звернутися у вільному доступі, маємо змогу розширити палітру 

виконуваних у концертних програмах творів. 

Для творчого проекту було обрано декілька опусів, в яких представлені 

різні типи дуетів, а саме: Соната-фантазія для альта та фортепіано 

Ф. Шарвенки, «Меланхолія» для віолончелі та фортепіано Я. Сібеліуса, 

Соната для скрипки та фортепіано С. Франка та Сонатина для скрипки та 

віолончелі А. Онеггера. Зазначимо, що усі вищеназвані твори (окрім Сонати 

С. Франка) виконувалися у стінах ОНМА ім. А. В. Нежданової вперше. 

Соната-фантазія для альта та фортепіано ор.106 (1899) німецько-

польського композитора Людвіга Філіпа Шарвенки є достатньо рідко 

виконуваним твором на світовій музичній сцені. Однак цей опус викликає 

велику цікавість з інтерпретаційної точки зору, як один з прикладів альтової 

сонати перехідного періоду. 

Зважаючи на визначення терміну «фантазія» (з грецької «уява») – 

«інструментальна п`єса, у якій важливе значення має імпровізаційнійсть та 

вільне розгортання музичної думки» [80] – зазначимо, що у своїй Сонаті-

фантазії композитор притримується характерних рис жанру, при цьому 

спираючись на традиції класичного сонатного формоутворення. 

Втілюючи концепцію своєрідної тричастинності в одночастинному творі, 

умовно можемо поділити на фрагменти Moderato – Allegretto – Allegro. 

Композитор таким чином вдається до демонстрації віртуозних можливостей 

виконавця-альтиста, партія якого в цьому дуеті є провідною, в той час коли 

партія фортепіано виконує у переважності функцію акомпанементу (що 
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співпадає з композиторською ідеєю, яка визначена в назві твору Сонати для 

альта у супроводі фортепіано). 

Незважаючи на те, що фортепіанна фактура у цьому творі не є яскраво 

вираженою, а скоріше підтримуючою гармонійну структуру загального 

звучання, все ж, відмітимо її організуючу роль, як стримуючого елементу до 

можливої надто вільної інтерпретації партії альта. Через присутній 

імпровізаційно-каденційного плану виклад сольного матеріалу у альта існує 

загроза до провокування виконавцем перебільшеної свободи гри, тобто 

захоплення rubato та ad libitum. 

Виконавши партію альта у Сонаті-фантазії Ф. Шарвенки можемо 

виокремити наступні задачі, що зустрічаємо на протязі даного твору, а саме: 

  Підпорядкування партії альта організуючій партії фортепіано (задля 

побудування цілісної художньої концепції сонати) з урахуванням наявності 

різноманітних фрагментів, що включають різнохарактерні мелодичні пласти 

всередині фактуроутворення (з метою уникнення «розвалу» форми); 

  Прискіпливий практичний підхід до підготовки власної партії, зважаючи 

на рівень технологічної складності та художньо-артистичних потреб, що 

вказані композитором в якості термінологічних ремарок; 

  Осмислення партії з точки зору саме соліста-віртуоза з урахуванням того, 

що фактично маємо сольну сонату з супроводом фортепіано, як вказано у 

партитурі твору; 

  Побудування вірної музично-емоційної складової твору в залежності від 

стилістики та авторських ремарок композитора. 

«Меланхолія» для віолончелі та фортепіано (1900) фінського майстра 

Я. Сібеліуса є яскравим концертним дуетом, що наразі є маловідомим у 

сучасному вітчизняному виконавстві. 

Звертаючись до самого терміну «меланхолія» (з давньогрецької «чорна 

жовч», що означає важкий, похмурий, сумний настрій), зазначимо, що загальна 

окраса художньої сторони твору, завдяки використанню достатньої кількості 
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різноманітних фактурних та гармонійно-тесетурних рішень, на нашу думку, 

повністю відповідає визначенню поняття «меланхолія».  

Аналізуючи дані щодо меланхолії, які представлені у Енциклопедичному 

словнику Брокгауза та Ефрона [53], знаходимо, що сутність психічних змін при 

меланхолії полягає в тому, що суб`єкт знаходиться у печальному, пригніченому 

настрої. При цьому фантазія та спогади індивіда також направлені виключно на 

неприємні речі та події.  

Для передачі цього стану тут Сібеліус вдається до компонування 

найнижчих звуків у фортепіано та віолончелі з хвилюючою синкопованою 

пульсацією в акомпанементі, тривожне «журчання» пасажів фортепіано (з 

авторською ремаркою щодо педалізації – «тримати одну педаль на весь пасаж») 

у комплексі з сольними тужливими відповідями віолончелі тощо. 

Також композитор використовує різноманітні прийоми поліфонічного 

письма (наприклад у фрагменті триголосного фугато), що додає для доповнення 

меланхолічного образу необхідної «важкості» звучання інструментів (звуко-

відчуття). 

Спираючись на досвід виконання партії фортепіано можемо відмітити 

наступні задачі, з якими зустрілися під час роботи: 

  Необхідність володіння доволі розвиненою віртуозною технікою задля 

виконання великої кількості мілких нот, що постають у вигляді арпеджіо, 

пассажів, які композитор розташовує від найнижчого до найвищого 

теситурного рівнів; 

  Постійний слуховий та зоровий контроль за спільним музикуванням із 

віолончелістом (через достатньо каденційний та вільний виклад матеріалу у 

партії струнного інструменту), відсутність якого загрожує розсинхронізацією з 

технологічної точки побудування ансамблевої інтерпретації та з 

концептуально-художньої сторони створення єдиної цілісної картини п`єси; 

  Вміння різнобічно використовувати прийоми педалізації через 

присутність подекуди гармонійно перенасиченої фактури та здатність до 
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комбінування педалізації з конкретним фразуванням, виокремлюючи мелодійні 

та акомпанементні елементи всередині ансамблевої партитури; 

  Пошук піаніста якості видобування звуку на інструменті, з метою 

зображання як холодних пейзажів Фінляндії (що часто зустрічаємо у творчості 

Я. Сібеліуса), так і теплих, людських відчуттів, що насичують фактуру твору, 

таким чином поєднуючи природу як явище та природу людини, утворюючи 

своєрідну синергію музики та живопису. 

Соната для скрипки та фортепіано (1886) французького композитора 

С. Франка є одним з шедеврів світової музичної камерно-інструментальної 

ансамблевої музики, що присутній у репертуарі більшості відомих скрипалів та 

піаністів як минулих років, так і сьогодення. 

Чотиричастинна структура Сонати, яку Л. Ауер описує як чотири стадії 

еволюції «одного душевного стану або настрою, що в основному зображує 

відчуття печалі» (цит. по [5, с. 80]) вимагає від виконавців втілення особливої 

образно-смислової концепції композитора (емоційно-образного ансамблевого 

мислення), ілюструючи перехід від мрійливо-задумливої першої частини крізь 

драматизм та неспокій другої та третьої до життєстверджуючого фіналу. 

Зважаючи на присутню у циклі симфонічність звучання, що зазвичай не 

притаманно дуетному жанру, можемо припустити, що таким чином Франк 

намагався відобразити розширену палітру людських відчуттів дуетною мовою. 

А присутні у сонаті алюзії на жанрову стилістику композиторів-попередників 

якби занурюють виконавців та слухачів у історико-стильовий метод 

зображання образно-смислової сфери. Г. Х. Кох підкреслював, що соната 

відображує тонкі нюанси почуттів осіб [96]. 

У деяких музикознавчих працях Першу частину (Allegretto ben moderato) 

позиціонують як вступ, своєрідну преамбулу до наступного циклу. Але 

зважаючи на інтонаційну спорідненість тем, цитування музичного матеріалу на 

протязі всієї партитури та можливої орієнтації композитора на барочну 

традицію побудування циклічної форми із застосуванням чотиричастинності 

(де Перша та Третя частини повільного руху, а Друга та Четверта швидкого), 
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маємо можливість не зовсім згодитись з цією думкою. На наш погляд, частини 

сонати структурують наступні місця у загальній ієрархії (Перша частина – 

передмова, Друга та Третя – основний текст та Четверта – післямова). 

Імпресіоністичні нахили Першої частини вимагають від виконавців 

бездоганного володіння акустично-звуковими властивостями своїх 

інструментів, задля зображення своєрідних «акварельних» замальовок 

художників. Аналізуючи різні інтерпретації зауважимо, що, на жаль, не всі 

навіть достатньо імениті виконавці можуть впоратися із бажанням деякого 

перебільшення у звуковій сфері. Це стається через підвищений рівень 

емоційності музики цієї частини та провокування таким чином деякої 

експресивності, що не передбачає образна окраса відкриття циклу. 

Друга частина (Allegro) демонструє абсолютну протилежність Першій, 

вриваючись як шалений вир переповнюючих людських емоцій, які, не 

дивлячись на велику емоційність, виконавцям необхідно тримати на контролі 

власний емоційний стан. Звертаючись до аналізу інтерпретацій відмітимо, що 

під час занадто експресивної подачі виконання втрачаються ясність 

артикулювання складних фактурних елементів, якими композитор наповнює 

цю частину. 

Звернувши увагу на повну протилежність фактурі Першої частини 

зазначимо, що присутні технологічні складнощі вимагають від виконавців 

високого рівня техніки та психологічної і фізичної витримки, задля охоплення 

усього циклу повністю. Опираючись на власний виконавський досвід 

зауважимо, що контролю сценічної витримки під час інтерпретації цієї сонати 

підлягає власний стан саме після виконання Другої частини, через вкладення 

великої кількості фізичних та емоційних сил. 

У третій частині (Ben moderato: Recitative – Fantasia), що є кульмінацією 

всієї Сонати, зустрічаємо, фактично, «сповідь» скрипаля на початку. Каденції, 

якими композитор наситив цю частину, що періодично вступають у діалог з 

фортепіано, вимагають від інтерпретаторів розвиненого музичного смаку. Без 



84 
 

органічного побудування концепції частини в рамках циклу є вірогідність 

втрати загальної емоційної окраси Сонати. 

Глибина змісту цієї частини повністю підпорядковує виконавські задачі 

учасників дуету. На нашу думку, діалог скрипки та фортепіано, що від 

початкового «перекидання» фразами згодом трансформується до спільного 

співзвуччя, проходячи крізь вир різноманітних подій таким чином реалізує 

концепцію згоди (ансамблеве мислення, що спирається на діалог-згоду). 

Патетичність кульмінаційної частини, її гармонійне забарвлення та емоційно-

психологічний розвиток потребує від виконавців спільного погляду на 

вибудування структури, яку задумав композитор. 

Четверта частина (Allegretto poco mosso) являє собою яскраве завершення 

усього циклу, так званий щасливий фінал, але присутні у ньому цитати з 

попередніх частин (у більшості з Третьої), зображають картину піднесення до 

емоційного апогею з оглядом на отриманий до цього досвід. 

Цікавим є те, що майже весь матеріал частини побудований за принципом 

канону – партія скрипки слідує за партією фортепіано пізніше, якби вторячи 

інтонаціям партнера в ансамблі, являючи собою своєрідне відлуння. Зважаючи 

на це необхідною задачею перед виконавцями є слуховий контроль задля 

імітації інтонаційної сфери одне одного. 

Складністю для виконавця партії фортепіано тут стає «непіаністичність» 

фактури (як зазначають деякі піаністи, для яких саме Четверта частина з 

технологічної точки зору є найбільш складною). Звертаючи увагу на партію 

скрипки необхідно зазначити, що присутність достатньої кількості 

різноманітних технологічних задач хоч і не робить цю частину найскладнішою, 

але також потребує плідної роботи. 

Сонатина для скрипки та віолончелі (1932) французького композитора 

А. Онеггера є достатньо нечасто виконуваним твором на сьогоднішній день, 

однак цікавість виконавців до нього, все ж, зростає. Це ми можемо 

прослідкувати за кількістю аудіо- та відеозаписів, які віднаходимо у мережі 

інтернет. 
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Звичайно, найбільш розповсюдженим та популярним варіантом дуетної 

діяльності у сучасній концертній практиці є саме виконавство у парі з 

фортепіано або ж фортепіанний ансамбль (у чотири руки на одному фортепіано 

або на двох), але на наш погляд тим цікавіше розглянути твір, що не передбачає 

присутності клавішного темперованого інструменту. Саме з точки зору 

природи струнних інструментів з відсутністю на них можливості 

темперованого строю, вважаємо доцільним зазначити, що подібного роду дуети 

є достатньо складним видом музикування. 

Тричастинний цикл Сонатини являє собою набір контрастних картин 

всередині кожної частини, які композитор майстерно поєднує завдяки тим чи 

іншим перехідним «епізодам-зв`язкам». Тим складніше виконавцям цього твору 

у побудуванні цілісного художнього замислу через обраний автором стиль 

викладу музичного матеріалу. 

Зважаючи на загальну стилістику творів А. Онеггера можемо зауважити, 

що даний твір є абсолютним відображенням композиторського письма, в якому 

ми зустрічаємо опору на традиції жанрів старовинної музики, що комбінуються 

з стилем музичної мови, притаманного композитору. Таким чином споглядаємо 

поєднання quasi необарокового стилю з елементами імпресіонізму та навіть 

експресіонізму, близького до пізньоромантичної віртуозної традиції. Загальна 

яскрава концертність циклу припускає достатньо високий рівень володіння 

різноманітними технологічними прийомами, такими як розвинена віртуозність, 

досконале контролювання звуковими властивостями інструментів, художня 

фантазія. 

Прикладом цьому може стати наявність, наприклад, у Третій частині 

розгорнутих каденцій у скрипки та віолончелі, у яких зустрічаємо велику 

кількість технологічних складнощів – подвійні ноти, акордова техніка, 

флажолети тощо. 

Перша частина (Allegro) розпочинається з октавного унісону, який 

асоціюється з імпресіоністичним письмом; мірного легатного руху наспівної 
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манери (що є основою остинатного мотиву), який зустрічається на протязі 

частини.  

Загальний план Першої частини представлений у п`ятичастинній формі, зі 

спокійними крайніми епізодами та двома контрастними їм фрагментами 

всередині, що потребують різкої зміни характеру музикування та темпу.  

У другій частині Сонатини (Andante) тричастинна структура викладення 

матеріалу являє собою спокійне споглядання на початку частини, зміна 

характеру на рухливий, трохи містичний, навіть метаморфозний всередині і 

комбінацію цих двох елементів у завершенні. 

Третя частина (Allegro) є кульмінацією всього циклу та технологічно 

найскладнішою з виконавської точки зору. Наявність тут різноманітних 

штрихових моментів, складної інтонаційної сфери, розгорнуті віртуозні 

каденції, комбінація різних типів артикуляції тощо якби відділяють цю частину 

від попередніх, фактично являючи собою самостійну яскраву п`єсу, що може 

виконуватися окремо від інших. 

Загальна виконавська специфіка Сонатини для скрипки та віолончелі 

А. Онеггера дозволяє віднести цей твір до категорії віртуозності підвищеної 

складності. Зустрічаємо тут також і задачі артистичного характеру 

(артистично-ансамблеве мислення), а саме необхідність зорового контролю, 

який можливо обіграти під час виконання на сцені, моменти тілесно-мімічно-

жестового показу тих чи інших ансамблевих фрагментів (процеси одночасного 

вступу, зняття, зміни темпу, характеру тощо). 

2.3.2. Художньо-комунікативна специфіка виконання фортепіанних 

квінтетів  

У другій половині ХІХ – у першій половині ХХ століть спостерігається 

стрімке розширення інструментально-ансамблевих можливостей (з точки зору 

ансамблевих творів та різноманітних ансамблевих складів). Все частіше 

з'являються твори для великих складів, які набувають уже рис яскравої 

концертності. Симфонічність звучання та наявність у фактурі різноманітних 

поліфонічних прийомів дозволяють творам подібного масштабу вийти за рамки 
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камерності як такої, переходячи від типу домашнього музикування до більш 

відкритих форм, що дає можливість переміщатися на більші концертні 

майданчики. 

Звернення європейських композиторів до жанру фортепіанного квінтету в 

цей період не є випадковим у зв`язку з тим, що цікавість до подібного виду 

музикування помічаємо ще у часи епохи класицизму. Як зазначає Л. Зима саме 

в період класицизму відбулася «кристалізація нормативних жанрових ознак», 

що реалізувалися у створенні жанрового «генофонду» фортепіанного квінтету 

[34, с. 4], таким чином підготувавши підґрунтя до розвитку цього жанру вже у 

ХІХ столітті, в епоху романтизму. 

Відповідно, розвиток камерного виконавства у жанрі фортепіанного 

квінтету ставить перед ансамблістами велику кількість комунікативних завдань, 

завдяки яким можливе виконання художнього задуму, вкладеного 

композитором у той чи інший твір. 

На думку А. Ступеля, жанр фортепіанного квінтету особливо притягує до 

себе, надихає і окрилює уявлення композитора. Можливо, пише музикознавець, 

тут грає роль «об’єднання блиску концертності з привабливістю камерного 

музикування» [79, с. 31]. 

Л. Повзун зазначає, що взаємодія інструментів-партнерів у ансамблі є 

«багатоканальним процесом», що передбачає функціонування різноманітних 

аспектів, а саме: 

  акустичного (узгодженість інтонаційного строю інструментально-

ансамблевого складу); 

  комунікативного (психологічний контакт між ансамблістами); 

  функціонально-ієрархічного (збалансованість рольових функцій в 

їєрархічній структурі ансамблевої рівноправності та підпорядкованості); 

  тембрально-технологічного (узгодженість динаміки, артикуляції, 

фразування, аплікатури тощо); 

  художньо-виконавського (узгодженість загального архітектонічного 

плану, спільної інтерпретації) [65, с.360]. 
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В ансамблях великих складів ці аспекти набувають ще більшого 

ускладнення, особливо в темброво-неоднорідних колективах. 

Погодимося з думкою І. Єргієва про те, що художня діяльність музиканта-

інструменталіста академічної традиції, яка «заснована на переживанні 

особистісного смислу інтерпретованого твору як вираження свого відношення 

до «чужого» нотного тексту іншого автора» – є звуко-інтонаційним, моторно-

артистичним та естетично-емоційним актом [31, с. 70]. Через те, що 

розглядаємо питання камерно-ансамблевого музикування, доходимо до 

висновку, що вищесказана сукупність якостей кожної особистості складає суму 

таких актів, формуючи ансамбль як виконавську одиницю. 

Загальновідомо, що рівноправність/рівнозначність інструментальних 

партій – внутрішньо властиві риси камерно-інструментального жанру – яскраво 

представлені в ансамблях великого складу. Відмітимо, що у фортепіанних 

квінтетах фортепіано часто бере на себе функціональне верховенство, що 

випливає з потенційних можливостей цього інструменту, внаслідок чого 

нерідко саме ця інструментальна партія виявляється найбільш розвиненим, 

насиченим та складним компонентом ансамблевої партитури. Тому цілком 

природною виявляється і режисуюча роль фортепіано, яке спрямовує і 

«цементує» ансамблеву музичну тканину, тим самим являючись її стрижнем і 

каркасом.  

Молоточково-ударній природі фортепіано протистоїть довгота мелодичної 

лінії смичка, яка тяжіє до гліссандуючої безперервності, тому при переході 

мульти-інструменталіста від струнного інструменту до фортепіано 

інтонаційний процес буде набувати певних відмінностей у веденні звуколінії з 

точки зору тактильності (бо піаніст стикається з достатньо фізично відчутним 

опором матеріалу зі сторони інструменту, його механіки).  

 Можемо погодитися з думкою А. Малінковської, що, «якщо виконавці на 

струнно-смичкових, духових інструментах, вокалісти володіють настільки 

потужним засобом виразного інтонування як використання cresсhendo  і 

diminuendo в тривалому веденні одного тону (філіровка), а також вібрато, то 
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вправні піаністи здійснюють управління процесом “усередині” тону побічно – 

при помочі педалі, у контексті цілісного звучання» [52, с. 48].  

У зв'язку з вищесказаним пошлемося на думку Д. Благого, який акцентує 

думку про особливі завдання піаніста: «у спільному музикування піаніст грає 

організуючу роль. Насамперед це пов'язано з можливістю виявлення піаністом 

звукової вертикалі, гармонійної основи твору» [35, с. 27]. 

Підсумовуючи ці думки приходимо до висновку, що при переміні 

інструментів у мульти-інструменталіста змінюється інструментальне мислення 

(мислення своїм інструментом), акустичні показники та м’язові відчуття. 

У Фортепіанному квінтеті №2, ор. 26 угорського композитора Ернста 

фон Донаньї  автор проекту виконувала партію першої скрипки. Завдяки 

організуючій ролі піаніста решта учасників ансамблю мають можливість досить 

вільно маневрувати всередині партитури, що є великою перевагою для 

розгортання музичної думки. 

Враховуючи те, що великі інструментальні ансамблі, на кшталт класичного 

фортепіанного квінтету, припускають ще більш високі вимоги до 

злагодженості всередині колективу, слід відзначити також важливу роль 

першого скрипаля, як керівника та головного координатора між партіями 

фортепіано та струнних. При відсутності диригента у великих складах 

організаційні питання щодо спільного музикування найчастіше лягають на 

виконавця партії першої скрипки, що акумулює у собі як диригентські 

(диригентське мислення), так і організаційні задачі (технологічно-узгоджене 

мислення), що стосуються саме злагодженої гри разом (загальна артикуляція, 

розподіл смичка для струнників, коригування ритмодинаміки, одночасні вступи 

тощо). 

Через достатньо насичену фактуру Фортепіанного квінтету 

Е. фон Донаньї у роботі над цим твором першочергово необхідно визначити 

основні та побічні лінії голосоведіння. Через щільність нотного матеріалу та 

деяку «перенасиченість» великою кількістю різноманітних принципів 

розгортання музичного полотна (прийоми фугато, «нанизування» голосів один 
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на одного тощо) вважаємо за потрібне провести роботу окремо зі струнним 

квартетом як з інструментальною одиницею.  

Організуюча роль у струнних переходить до виконавця партії першої 

скрипки, який стає мов би «диригентом» достатньо складної з точки зору 

квартетного виконавства фактури. Хочемо згадати побажання відомого 

дослідника квартетного мистецтва Р. Давидяна, який пише про «здібність 

квартетистів не тільки відчувати, але й передчувати художні наміри партнерів» 

[29, с. 116], яке буде віднесено до першого скрипаля. 

Цей твір більш тяжіє до визначення «Для фортепіано зі струнним 

квартетом», що доволі часто зустрічається в назвах Фортепіанних квінтетів. 

Дійсно, струнний квартет є окремим виміром, уособленою виконавською 

одиницею, з присутніми всередині спільним диханням, фразуванням, 

розподілом смичка та багатьма іншими речима. Говорячи предметно про 

роботу першого скрипаля у Фортепіанному квінтеті Е. фон Донаньї 

виокремимо деякі організаційні та технологічні особливості, з якими ми 

зустрілися під час підготовки до презентації твору: 

  Організуюча роль першого скрипаля (в якості творця єдиного 

інтонаційного строю, що базуватиметься на темперованості фортепіано) в 

інтонуванні у струнних, яке ускладнено «блуканням» по тональностям, 

присутністю у фактурі струнного квартету унісонів (нерідко октавних), котрі 

являють собою доволі складну технологічну задачу; 

  Необхідність коригування першим скрипалем динамічної окраси 

ансамблевого музичного висловлювання задля виокремлення тематичного 

матеріалу, що передається від голосу в голос, таким чином не порушуючи 

тягучості ведення загальної лінії звучання; 

  Диригентське мислення першого скрипаля, яке йому необхідно проявити 

більш активною жестикуляцією у Другій частині Квінтету – через 

багаторазову зміну темпу та характеру цієї частини (Allegretto – Presto – Rubato 

e capriccioso – Tempo del primo pezzo – Presto – Vivace – Allegretto).  
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Складність партитурного фактурного викладення музичного матеріалу у  

Фортепіанному квінтеті фа-мінор італійського композитора Отторіно Респігі 

вимагає диригентської майстерності від першого скрипаля. Автору даного 

дослідження випала щаслива нагода грати в різних інструментальних складах 

як партію альта, так і партію першої скрипки. У зв`язку з цим вважаємо за 

необхідне виокремити функціональні задачі цих партій. 

Загальновідомо, що зазвичай партія альта виконує функцію так званого 

«гармонійного заповнення», тобто в більшості творів квінтетного жанру (в 

особливості у ранньо романтичний період) альтист є таким собі сталим 

виконавцем акомпануючого матеріалу, доповнюючи загальне звучання 

вертикалі. Завдяки розвитку альтового виконавства композитори вже у 

романтичний період приділяють увагу й різноманіттю у висловлюваннях 

альтиста.  

Особливо у період пізнього романтизму (кінець ХІХ сторіччя) з розвитком 

вже сольного альтового виконавства маємо доволі різноманітні та достатньо 

складні з технологічної та музичної точок зору партії альта у багатьох творах, 

написаних для ансамблів. Фортепіанний квінтет О. Респігі не є винятком. 

Партія альта тут постає не тільки як одна зі складових вертикалі, але й як одна 

з групи сольних партій, які складаються в один ансамбль. Це не дивно, тому що 

сам композитор був прекрасним альтистом, тому до зображення цього 

інструменту всередині Квінтету поставився з великим смаком та трепетом. 

Наприклад, у невеликій за обсягом Другій частині твору (42 такти), голос 

альта грає фактично ключову роль – саме з соло альта у парі з віолончеллю 

розпочинається на перший погляд роздумливе, повне деякого смутку Andantino, 

що вже у другій половині завдяки присутності у партії фортепіано пружного 

синкопуючого ритму, набуває рис, характерних для фольклорного народного 

співу, близького до циганського стилю. 

Повертаючись до партії альта у цій частині, слід зазначити, що для 

даного сольного вислову композитор обрав теситуру струни «соль», яка також 

присутня і у скрипки, але завдяки колористичним характеристикам саме 
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альтового тембру, ми відчуваємо, що цей матеріал отримує більш «темне» та 

густе звучання, якого на скрипці досягти практично неможливо саме через 

звукові відмінності цих двох інструментів. Виконуючи партію альта автор 

даного проекту відчувала необхідність зміни свого ансамблевого мислення (від 

акомпануючого до солюючого) упродовж інтерпретації твору. 

Виконуючи партію першої скрипки можемо зустріти технологічні 

складнощі іншого характеру. Наприклад, тональний план квінтету (основна 

тональність f moll) припускає ідеальне інтонування у зв`язку з присутністю 

великої кількості ключових знаків. Через використання композитором високої 

теситури у партії скрипки відзначимо, що у цьому випадку звуковисотне 

інтонування є однією з найскладніших задач, з якими зустрічається виконавець 

партії у цьому квінтеті. 

Саме завдяки тому, що автор даного дослідження, виконуючи у цьому 

Квінтеті партії і першої скрипки, і альта, зустрічає різні виконавсько-

комунікативні задачі, можемо вдатися до порівняння їх з емпіричної точки 

зору. 

Перша скрипка Альт 

 Диригентська функція на протязі 

усього твору через фізичне 

розташування всередині ансамблю 

 Вибіркова диригентська 

функція, в залежності від епізодів 

твору 

 Контроль звуковисотного 

інтонування всередині струнного 

квартету з точки зору ведучого 

мелодійної лінії 

 «Вливання» у звуковисотну 

інтонацію, «підстроювання» під неї 

через те, що найчастіше партія альта є 

заповненням гармонії 

 Постійний контакт з виконавцем 

партії фортепіано, яка функціонально є 

основою партитури 

 Орієнтація (в більшості) на 

виконавця партії першої скрипки, як 

на ведучу у струнному квартеті 

 Зоровий та слуховий контроль 

усіх партій струнного квартету з 

 Підпорядкування загальній 

артикуляції та фразуванню 



93 
 

подальшою регуляцією фразування та 

артикуляції 

  

Цікавим з фактурної точки зору є фортепіанна партія Фортепіанного 

квінтету №2, ор. 100, нідерландського композитора Юліуса Рентгена, яку було 

виконано автором даного дослідження. Аналізуючи та інтерпретуючи 

партитуру Квінтету доходимо до висновку, що композитор використовує так 

звані «сталі» фактурні комплекси в кожній частині, однак всі вони 

відрізняються між собою за гармонійним наповненням. Але зважаючи на цей 

принцип, можемо зазначити, що в деякій мірі Рентген тут звертається до 

своєрідного мінімалізму, таким чином вибудовуючи яскраву художню картину, 

що на слух асоціюється з пейзажними замальовками природних явищ. 

Наприклад, у Першій та Четвертій частинах Квінтету композитор в 

основному звертається до використання прийомів арпеджіато, різноманітних 

гамоподібних арпеджіо тощо, таким чином заповнюючи гомофонний наспівний 

виклад матеріалу у струнних яскравими звуковими мінливостями у партії 

фортепіано. 

Друга частина циклу, являючи собою приклад бурхливо-іскрометного 

скерцо, вимагає від виконавця партії фортепіано доволі розвиненої, фактично 

блискучої віртуозної техніки через присутність у фактурі різноманітних 

технологічних прийомів.  

В Третій частині циклу струнний квартет бере на себе основну художньо-

образну функцію (у звучання якого періодично вплітаються короткі 

висловлювання піаніста). У зв'язку з чим цю частину можна трактувати як суто 

квартетну, де провідну роль займатиме перший скрипаль. Однак невеликі 

вислови фортепіано, які можна вважати за своєрідні «зітхання» додають ознак 

діалогічності між струнними та фортепіано, таким чином вимальовуючи 

картину інтимного спілкування у дуеті, після якого відбувається attacca на 

бурхливу Четверту частину. 
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Виокремимо деякі загальні задачі, з якими зустрічається виконавець 

партії фортепіано у Фортепіанному квінтеті Ю. Рентгена: 

  Вміння піаніста перейти від функції рівноправного учасника 

ансамблевого дійства до функції фонового доповнення фортепіано звучанню 

струнного квартету в Третій частині (гнучкість ансамблевого мислення); 

  Володіння різними принципами педалізації задля потрібної звукової 

окраси в тому чи іншому фрагменті; 

  Опанування різноманітних технологічних складнощів, що потребує 

вдосконалення віртуозної техніки. 

Включення відеоряду з картинами сучасників композиторів (угорські 

художники І. Реті, І. Чок, Л. Паал; нідерландські Я. Маріс, В. Ван Гог, 

В. Бодеман, Я. Б. Йонгкінд; італійські Дж. Фатторі, І. Каффі, Л. Деллеані) 

доповнювали враження від музики екстрамузичними засобами, створюючи 

міжмистецький резонанс. 

Цікавим та єдиним у своєму роді прикладом нетипового складу камерного 

ансамблю з великою кількістю учасників можемо назвати Секстет ор. 100 

німецького композитора Саломона Ядассона, що написаний для клавірного 

дуету та струнного квартету. 

На сьогоднішній день це єдиний приклад подібного поєднання всередині 

одного камерно-інструментального ансамблю, що, на нашу думку, є 

безпрецедентною ідеєю розкриття багатства фортепіанної фактури у комплексі 

зі струнними інструментами, реалізація якого потребує доволі кропіткої та 

предметної роботи від виконавців. 

Одночасне використання усього діапазону фортепіано дозволяє значно 

розширити рамки колористичності звучання, наповнюючи фактуру 

масштабністю та плотністю звукових структур саме за рахунок охоплення 

більшої кількості інтервальних та акордових елементів. 

У зв’язку з представленим у даному творі варіантом фактури, де ми 

зустрічаємо фортепіанний дует на одному фортепіано зі струнним 

квартетом, доходимо до висновку, що тут композитором представлена 
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концепція «ансамблю в ансамблі». Таким чином можемо констатувати 

абсолютно унікальну специфіку, з якою зустрічаються виконавці під час 

підготовки цього твору. 

Автор дослідження, граючи на фортепіано партію Primo, бачить наступні 

ансамблеві завдання виконавця цієї партії: 

  Опора на слуховий контроль за управлінням ансамблевої драматургії у 

зв`язку з відсутністю в партії фортепіанного дуету партій струнних 

інструментів (відсутність партитури ансамблю); 

  Пластика ігрових рухів, яка визначається дуже тісним викладенням 

нотного матеріалу в партіях піаністів; 

  Підпорядкування обох рук партії Primo виразному виконанню 

мелодійного матеріалу (в унісон), що аналогічно викладу правої руки піаніста 

при сольній грі; 

  Якісне звуковидобування в достатньо високій теситурі інструменту 

провідного мелодико-тематичного матеріалу, яке контрастує зі звучанням 

струнного квартету. 

Спираючись на дослідження О. Щербакової у жанрі фортепіанного дуету 

також відмітимо важливість питання про педалізацію, що у даному варіанті 

ансамблю має особливу роль, через відповідність штрихово-артикуляційному 

комплексу в партіях струнних інструментів. Виконавець партії Secоndo, що є 

своєрідним «керівником» процесу педалізації «має направляти весь слуховий 

контроль на управління загальною масою звучання» [87, с. 141]. Саме цей 

слуховий контроль переходить на абсолютно новий рівень у зв`язку з 

необхідністю співставляти міру ігрових дій піаністів (фортепіанного дуету) з 

струнним квартетом, що формує цілісність всього ансамблю. 

Діалогічність, яка властива фортепіанному ансамблю у чотири руки, 

постійно перекликається із квартетними висловлюваннями струнних 

інструментів. Це сприяє тому, що фактично можемо сприймати цей Секстет як 

квінтет, беручи за основу фортепіанний ансамбль у чотири руки на одному 

інструменті в якості однієї виконавської одиниці. В такому разі ансамблеве 
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мислення піаніста спирається на природу діалогу, який має відхилення як у 

напрямку до напарника по фортепіано, так і в напрямку імітацій зі струнними 

інструментами. Завдяки цьому можемо вважати, що за своєю складовою даний 

твір є одним з підвидів фортепіанного квінтету з розширеною партією 

фортепіано. Таким чином констатуємо невипадковість присутності даного 

Секстету у розгляді фортепіанних квінтетів. 

Зазначимо також, що з доступних на сьогоднішній день аудіо- та 

відеозаписів Секстету ор.100 С. Ядассона, яких всього декілька, можемо 

зробити висновок, що наразі твір не є достатньо популярним серед виконавців. 

Це дає змогу сучасним виконавцям до своєрідного «відкриття» цього 

Секстету, до презентації його в якості прем`єрного твору у багатьох 

концертних програмах. 

 

Висновки до Розділу 2. Представлене у даному розділі розмаїття творів за 

різним кількісним та органологічним складом, а саме дуети (фортепіано зі 

струнними та дует струнних), тріо (фортепіано зі струнними, різноманітні 

мішані склади зі струнними, духовими та фортепіано), квартети (фортепіано 

зі струнними), квінтети (фортепіано зі струнними), секстет (фортепіанний 

дует зі струнними) та октет (фортепіано, струнні, духові та голос) дає змогу 

оцінити різноманітність пошуків європейських композиторів другої половини 

ХІХ – першої половини ХХ століть у сфері ансамблевої стилістики. 

Показано, що тематичні концертні програми є важливими чинниками 

просвітництва в області музичного мистецтва. Подібний підхід до формування 

репертуару у творчому заході дозволяє більш предметно підійти до втілення 

необхідного концертного задуму. 

Монографічні програми надають широку панораму стилю обраного 

композитора, тим самим занурюючи слухача у коло тенденцій певного 

історичного часу. В концерті «Павло Юон – повернення забутого майстра» 

виконання камерно-інструментальних творів, написаних у один період, відбили 

потяг композитора до програмності, імпресіоністичної барвистості та 
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казковості, яка спонукає виконавців ансамблю до пошуку відповідних 

виразових засобів. 

У концертній програмі «Рапсодія» на перший план виступає виконавський 

погляд на цей жанр в камерно-ансамблевій музиці, який дозволяє відчути 

розмаїття композиторських ідей та збагачує семантику ансамблевих творів. 

Представлена у програмі вокально-інструментальна «Негритянська рапсодія» 

Ф. Пуленка поставила перед ансамблістами доволі складні інтерпретаційні 

завдання, що потребували від колективу не тільки виконавських задач, але й 

наявність вмінь до організації режисерсько-сценічного плану, в якому 

поєднувались театральні принципи узгодження міміки, жестів, зорового 

контакту між вокалістом та інструментальним ансамблем. 

В цій програмі автором творчого проекту було підібрано тематичний 

відеоряд, в якому під час звучання Рапсодії Павла Юона, демонстрація 

живопису його брата Костянтина Юона органічно поєднувала стильові риси 

обох митців, формуючи широкий культурно-історичний контекст. А 

замальовки з життя африканських народів, які супроводжували виконання 

вокально-інструментальним ансамблем «Негритянської рапсодії» Ф. Пуленка 

підсилювали ефективність поліхудожнього (міжмистецького) ракурсу 

сприйняття ансамблевих творів в побудові асоціативного ряду з візуальною 

стороною концерту. 

Аналізуючи ансамблеві твори з різним кількісним (дуети, квінтети, 

секстет) та органологічним (скрипка/фортепіано, альт/фортепіано, 

віолончель/фортепіано, скрипка/віолончель, фортепіано/струнні, фортепіанний 

ансамбль/струнні) складами можемо констатувати, що різноманітні виконавські 

задачі, з якими ансамблісти зустрічаються у цих опусах напряму залежать від 

кількості учасників на сцені, наявних інструментів у ансамблі та 

мізансценічного розташування музикантів, таким чином підпорядковуючи 

комунікативну складову в межах концертного виступу. 

Порівнявши між собою близькі за тембром (скрипка/віолончель) та 

різнотемброві (фортепіано зі струнними) дуети акцентуємо увагу на присутніх 
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розбіжностях в роботі з подібними «діалогами», де зустрічаємо 

підпорядкованість одне одному (акомпанемент/соло) та музикування з більшою 

свободою, коли партії «переплітаючись» між собою утворюють єдине ціле. 

Зауважимо, що більш розповсюджений варіант дуету, в якому присутня партія 

фортепіано, за своїми ансамблевими задачами достатньо відрізняється від менш 

популярного поєднання скрипки та віолончелі, де відсутня підпорядкованість 

темперованому строю та поліфонічним можливостям клавішного інструменту. 

Оглядаючи фортепіанні квінтети періоду другої половини ХІХ – першої 

половини ХХ століть, можемо відзначити схильність європейських 

композиторів до базування на достатньо класичних формах цього жанру, з 

вплітанням елементів постромантичних та quasi модерністських рис. 

Розвиваючи традиції митців класичної та романтичної епох, композиторами 

зазначеного періоду були внесені нові варіанти розвитку художнього полотна 

(соло альта в квінтеті, другорядність партії фортепіано). 

Результати аналізу Секстету С. Ядассона (композитор надав назву 

зважаючи на кількість виконавців) вказують на те, що учасники фортепіанного 

дуету, маючи тісний контакт на одному (монотембровому) інструменті та 

зображуючи «одного» виконавця, таким чином трансформують твір у 

своєрідний квінтет (дует піаністів як одне фортепіано та квартет струнних). 

Звертаючи увагу на ансамблеве мислення (організаційне, комунікативне, 

інтерпретаційне, диригентське, технологічно-узгоджене мислення) мульти-

інструменталіста, що є учасником різних ансамблевих складів (від дуету до 

октету) констатуємо необхідну мобільність такого типу музиканта з точки зору 

мізансценічних розташувань, внутрішньої ансамблевої координації, 

різноманітних технологічних задач. 

Як бачимо з усього сказаного вище, комунікативні завдання в 

ансамблевому виконавстві мають дуже чітку мету, а саме – втілити задуману 

композитором художньо-естетичну думку, таким чином дозволяючи слухачеві 

глибше вникнути в зміст того чи іншого твору.   



99 
 

ВИСНОВКИ 

У даній роботі здійснена спроба оцінити місце інструменталіста-

універсала в динаміці швидких змін культурних реалій буття і дослідити шляхи 

реалізації компетентності мульти-інструменталіста в педагогічній та 

виконавській діяльності з огляду на розвиток камерно-інструментального 

ансамблевого мистецтва. Це обумовило необхідність виявлення і окреслення 

найбільш важливих сторін ансамблевого мислення фахівця, котрий володіє 

грою на декількох інструментах, і які спрямовані на укріплення усвідомленого 

ставлення до реалізації ним музичних здібностей, знань, навичок у сфері 

камерного ансамблю. 

У Розділі I. Креативна місія інструменталіста-універсала в контексті 

історико-культурної динаміки змін розгляд взаємопов’язаних гілок 

інструментально-педагогічної та інструментально-виконавської діяльності 

інструменталіста-універсала надав нам фактологічний матеріал про творчі 

постаті, які у своїй педагогічній та виконавській практиці використовували свої 

знання в області технології гри на різних інструментах. У підрозділі 1.1. 

Реалізація компетенції інструменталіста-універсала в педагогічному процесі 

роботи з камерно-інструментальним ансамблем від прикладів педагогів, які в 

своїй роботі використовували свої вміння гри на різних інструментах 

(Л. Моцарта, М. Ростроповича, І. Вітковського, Ф. Кучери); або вважали 

корисним методом розвитку інструменталіста – майбутнього фахівця введення 

практики навчання учнів грі на двох струнних інструментах (П. Столярським); 

прослідковано за тенденціями в сучасному академічно-професійному процесі, 

які демонструють впровадження спеціальних освітніх курсів при університетах 

(Університет Queensland, Шяуляйський Університет), де готують мульти-

інструменталістів. На наш погляд, сучасні освітні тенденції спрямовані на те, 

щоби задовольнити попит на таких спеціалістів, які можуть замінити іншого 

інструменталіста (при його відсутності), виконати обов’язки тренерів, 
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консультантів, гейм-майстрів на різних інструментах, якими вони володіють, у 

музичній галузі.  

Особливого значення набувають універсальні компетентності 

інструменталіста в роботі з інструментальним ансамблем. В класі по камерному 

ансамблю викладач-мульти-інструменталіст, який володіє знаннями в області 

технологічних характеристик декількох інструментів, може різноманітніше за 

іншого педагога використовувати різні варіанти методичної роботи з 

виконавцями ансамблю, що означає: 1) змогу надати професійні поради різним 

інструменталістам – учасникам ансамблевого складу; 2) спроможність 

відтворити якийсь епізод твору на прикладі особистісного виконавського 

показу гри на конкретному інструменті; 3) при потребі замінити 

інструменталіста ансамблю під час репетиційних занять або концертних 

виступів), 4) у разі онлайн-заняття на базі мульти-інструментальної ерудиції 

такого викладача, більш влучно вказати виконавцям на різних інструментах на 

недоліки гри; 5) у разі гри зі слабким учнем, скорегувати його уразливі 

технологічно-психологічні складові та надати поштовх до саморозвитку 

молодого музиканта.  

Розуміння таких різноманітних функцій викладача апробовано автором 

творчого проекту на досвіді особистого педагогічного спілкування зі 

студентами в класі камерного ансамблю та в концертній програмі 

«Бароко: Вчитель та учень» (15.10.2022), в якій вчитель (виконавець творчого 

проекту) виступав в ансамблях з учнями як скрипаль та альтист.  

У підрозділі 1.2. Музичний інструмент як основа художньо-

артистичного самовираження виконавця прослідковано за прикладами 

виконання музики одною людиною на різних інструментах, починаючи з історії 

середньовіччя. Спостерігаємо новий сплеск значної кількості мульти-

інструменталістів наприкінці XX – початку XXI століття після певної перерви, 

яка була зумовлена поширенням уваги до професіоналізації виконавця, який 

для набуття віртуозного володіння своїм інструментом повинен був 

затрачувати увесь свій час на тренування. Однак треба відмітити, що не 
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відхиляючи майстерності деяких виконавців на одному інструменті, бачимо їх 

спроможність довести свої потенціальні виконавські можливості також і до 

високо-професіонального рівня гри на іншому інструменті. Наведені приклади 

з творчої діяльності М. Ростроповича розкривають прихильність гри знаного 

віолончеліста на фортепіано як потяг до продовження сімейної традиції по 

отцю, а згодом потребою в сім’ї (акомпанувати сестрі – скрипальці та жінці – 

вокалістці). Творчі смаки Олександра Князєва – відомого віолончеліста – 

показують, що мрія виконувати твори конкретного композитора (у його 

випадку, Й. С. Баха на органі та В. А. Моцарта на фортепіано) можуть відкрити 

шлях до більш систематичних занять музиканта на іншому інструменті і 

привести до значного концертно-представленого публіці результату. 

У підрозділі 1.3. Виконавська майстерність мульти-інструменталіста в 

камерно-ансамблевому просторі узагальнені основні принципи взаємодії 

виконавців камерного ансамблю на рівні композиційно-технологічних 

прийомів, які пов’язані з:  

 постійною увагою учасників ансамблю до внутрішнього діалогу між 

інструментами у зв’язку з конкретною  організацією композитором 

фактурного підпорядкування тематичного (подібного до сольного 

висловлювання) та акомпанементного (фонового) матеріалу, що 

являється важливим чинником логічного структурування змістовно-

драматургічного континууму твору; 

 злагодженістю ансамблевого виконання на рівні ритму та емоційного 

тонусу;  

 узгодженістю інструментального інтонування за допомогою засобів 

виразності, які включають артикуляційно-штриховий, темброво-

фактурний, динамічний, темпоральний комплекси і надають  

ансамблевому звучанню змогу виявити життєво-переконливий зміст 

художнього задуму. 

Запропоновані у Розділі 2. Шляхи формування концертних програм 

автором творчого мистецького проекту твори європейських композиторів 
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П. Юона, Ф. Пуленка, Л. Ружицького, Е. фон Донаньї, Ю. Рентгена, О. Респігі, 

Ф. Шарвенки, Я. Сібеліуса, С. Франка, Й. Сука, Р. Воан-Уільямса, Ф. Бріджа, 

М. Бруха, А. Онеггера, Б. Годара, Т. Дюбуа, Л. Форіно та С. Ядассона (які 

виконувались упродовж творчого проекту) розкрили велике розмаїття творчих 

ідей, які базувалися на зверненні композиторів до різних по органологічному та 

кількісному складам ансамблів (дуети (фортепіано/скрипка, фортепіано/альт, 

фортепіано/віолончель,скрипка/віолончель); тріо 

(скрипка/віолончель/фортепіано, два альта/кларнет, дві скрипки/фортепіано, 

флейта/альт/фортепіано); квартети (фортепіано/струнні, альт/три віолончелі); 

квінтети (фортепіано/струнні); секстет (фортепіанний дует/струнний квартет)). 

Приходимо до висновку, що компонування концертних програм за 

тематичним спрямуванням дає слухачеві більш чітке представлення про 

історичні (погляд на конкретний відрізок історичного часу), стильові 

(розкриття композиторського мислення одного митця) та художньо-образні 

(втілення творчих ідей на основі різних семантико-стилістичних засобів) 

складові ансамблевого мистецтва. 

Організація режисерсько-сценічного плану автором творчого 

мистецького проекту та введення асоціативного ряду засобами показу 

живописних картин, що показало ефективність міжмистецького діалогу, 

продемонструвало варіанти методів на шляху до оновлення концертної 

презентації ансамблевих творів. 

Виконання автором творчого мистецького проекту ансамблевих творів для 

різних за кількісним (дуети, тріо, квартет, квінтет, секстет, октет) та 

органологічним (скрипка/фортепіано, альт/фортепіано, віолончель/фортепіано, 

скрипка/віолончель, фортепіано/струнні, фортепіанний дует/струнні, 

фортепіано/струнні/духові/голос) складами надало можливість виокремити 

різноманітні виконавські задачі (в залежності від інструментальної партії 

мульти-інструменталіста), які пов`язані з темброво-акустичними показниками 

інструменту; змінами мізансценічного розташування; психологічно-

комунікативних відносин; технологічного узгодження з іншими 
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інструментальними партіями; енергійно-емоційним висловленням; 

артистичною манерою розкриття партії-ролі; гнучкістю маневрування в 

міжансамблевій взаємодії в рамках конкретного часового простору одного 

концерту. 

Погляд на особливість виконавської практики мульти-інструменталіста-

ансамбліста, на нашу думку, уточнює рівень розуміння того, що поєднання 

диференціації інструментально-інтонаційного досвіду гри на різних 

інструментах складається в ансамблевому мисленні такого виконавця в певний 

монолітний комплекс уявлень, які включають: інструментальне мислення – 

спрямованість продукування виконавцем звукообразів, які є в його уяві, з 

використанням засобів та прийомів художнього представлення музики в умовах 

конкретного інструментарію з його механіко-акустичними властивостями; 

технологічно-виконавське мислення – рівень володіння музично-ігровими 

рухами (технологією) на різних інструментах, вміння швидко пристосуватись 

до інструментальних прийомів при переході від одного інструменту до іншого 

та акустики інструменту (пластичність), різноманітність виконавського жесту 

за клавішним інструментом або на струнних інструментах (скрипкою, альтом), 

свобода виконання на різних інструментах партії для здатності миттєвого 

коригування своєї гри в ансамблевій єдності; художньо-інтерпретаційне 

мислення – виразне втілення музичних образів з урахуванням технологічно-

тембральних особливостей того чи іншого інструменту, урізноманітнено 

артистична поведінка при зміні інструментів, планування сценічного простору, 

підбір музичних творів для реалізації художньої концепції; комунікативний 

компонент ансамблевого мислення – пристосованість до взаємодії з учасниками 

ансамблевого складу з різного місця розташування (при зміні мізансцени), 

різний рівень комунікативних відносин в малій (дует) або великій (квартет, 

квінтет, секстет) групі учасників; емоційно-енергетичне мислення – можливості 

передачі власних емоцій мімікою і жестами відповідними до інструменту, на 

якому виконується ансамблевий твір, узгодженість свого стилю та манер гри з 
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усіма учасниками ансамблю, що сприяють реалізації камерно-

інструментального твору у його повноті інтерпретації.  
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Головною задачею автора даної роботи є розширення інформації щодо 

оригінальних творів для камерних ансамблів європейських композиторів другої 

половини ХІХ – першої половини ХХ століть з метою поповнення концертно-

виконавського та методичного репертуару. 

Цей довідник є необхідним як для професійних виконавців камерно-

ансамблевої музики так і у якості методичного посібника для студентів 

середніх та вищих навчальних закладів. 
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ВСТУП 

Відомо, що камерно-ансамблеве виконавство є одним з превалюючих 

видів музикування на сьогоднішній день. По всьому світу відбувається велика 

кількість різноманітних концертів, фестивалів та інших культурних заходів за 

участю інструментальних ансамблів. 

У зв`язку з постійним поповненням різноманітних інтернет-ресурсів 

нотним матеріалом камерно-інструментальних творів європейських 

композиторів другої половини ХІХ – першої половини ХХ століть, виникла 

необхідність у розширенні репертуарного каталогу як для виконавців, так і для 

вивчення дисципліни «камерний ансамбль» у закладах музичної освіти. 

Завдяки тому, що більшість з наявних у довіднику творів знаходяться у 

вільному доступі, маємо змогу суттєво збагатити вже існуючий репертуар 

новими або давнозабутими чи маловідомими опусами, постійно знаходячи 

рідковиконувані твори відомих нам композиторів або ж відкриваючи нові для 

вітчизняного простору імена. 

Класифікація репертуару представлена у вигляді переліку європейських  

країн та представників у алфавітному порядку. 

Довідник включає: 

Твори за участю струнних інструментів та фортепіано: 

- дуети для скрипки та фортепіано, альта та фортепіано, віолончелі та 

фортепіано, контрабасу та фортепіано; 

- тріо для скрипки, віолончелі та фортепіано, двох скрипок та 

фортепіано, скрипки та альта з фортепіано, альта та віолончелі з 

фортепіано; 

- квартети, квінтети та секстети для струнних інструментів з 

фортепіано; 

- дуети, тріо, квартети, квінтети та секстети для духових інструментів з 

фортепіано; 

- тріо, квартети та квінтети для змішаних складів струнних та духових 

інструментів з фортепіано; 

- твори для струнних інструментів, фортепіано та голосу. 

Твори для фортепіанного дуету: 

- на одному фортепіано в 4 руки; 

- для двох фортепіано. 
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Твори за участю струнних інструментів: 

- дуети для двох скрипок, скрипки та альта, скрипки та віолончелі; 

- тріо для двох скрипок та віолончелі, скрипки, альта та віолончелі; 

- квартети для двох скрипок, альта та віолончелі; 

- тріо та квінтети для струнних інструментів та арфи; 

- тріо та квінтети для змішаного складу струнних та духових 

інструментів; 

- тріо та квінтети для змішаного складу струнних та духових 

інструментів з арфою; 

- твори для струнних інструментів та голосу. 

Вважаємо, що подібний довідник стане не тільки своєрідним каталогом 

існуючих творів для концертних виконавців, а й виступить у якості чудового 

доповнення до вже існуючого репертуарного списку для вивчення дисципліни 

«камерний ансамбль». 

Представлений довідник є лише початковим етапом реалізації зібраної 

інформації щодо камерно-ансамблевих творів європейських композиторів 

другої половини ХІХ – першої половини ХХ століть. Постійне поповнення 

інтернет-ресурсів дозволить у майбутньому створити більш доповнені випуски. 
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АВСТРІЯ 

Антон Брукнер 1824-1896 Струнний квартет 

Струнний квінтет 

Антон Веберн 1883-1945 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

Квартет для фортепіано, скрипки, 

саксофону та кларнету 

2 п’єси для віолончелі та фортепіано 

4 п’єси для скрипки та фортепіано 

Струнне тріо 

Струнний квартет 

Струнний квартет ор.28 

5 частин для струнного квартету 

6 багателей для струнного квартету 

Ґанс Ґаль 1890-1987 5 інтермецо для струнного квартету 

Фортепіанний квартет 

Генріх фон 

Герцогенберг 

1843-1900 3 сонати для віолончелі та фортепіано 

2 фортепіанних квартети 

2 фортепіанних квінтети 

Фортепіанне тріо 

5 струнних квартетів 

Струнний квінтет 

2 струнних тріо 

Тріо для гобоя, валторни та фортепіано 

3 сонати для скрипки та фортепіано 

Карл Гольдмарк 1830-1915 Соната для віолончелі та фортепіано 

2 фортепіанних квінтети 

2 фортепіанних тріо 

Струнний квартет 

Струнний квінтет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Герман Греденер 1844-1929 5 експромтів для фортепіанного тріо 

2 фортепіанних квінтети 

2 фортепіанних тріо 

Соната для 2 фортепіано 

Струнний октет 

2 струнних квартети 

Струнний квінтет 

Карл Греденер 1812-1883 Соната для віолончелі та фортепіано 

2 фортепіанних квінтети 
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2 фортепіанних тріо 

Струнний октет 

3 струнних квартети 

Струнне тріо 

Соната для скрипки та фортепіано 

Егон Корнаут 1891-1959 Соната для кларнету та фортепіано 

Сонатіна для флейти та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Фортепіанне тріо 

Струнний секстет 

Соната для альта та фортепіано 

Соната для скрипки та фортепіано 

Еріх Корнгольд 1897-1957 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

Фортепіанне тріо 

3 струнних квартети 

Струнний секстет 

Соната для скрипки 

Сюїта для 2 скрипок, віолончелі та лівої 

руки фортепіано 

Йозеф Лабор 1842-1924 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Тріо для кларнета, альта та фортепіано 

Ріхард Мандль 1859-1918 Фортепіанний квінтет 

Йозеф Маркс 1882-1964 Балада для фортепіанного квартету 

Рапсодія для фортепіанного квартету 

Скерцо для фортепіанного квартету 

Фантазія для фортепіанного тріо 

Йоганна Мюллер-

Германн 

1878-1941 Соната для віолончелі та фортепіано 

Струнний квартет 

Струнний квінтет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Ріхард фон Пергер 1854-1911 Фортепіанний квартет 

3 струнних квартети 

Струнний квінтет 

Струнне тріо 

Вальтер Рабл 1873-1940 П’єси для фортепіанного тріо 

Фортепіанний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 
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Хуго Рейнхольд 1854-1935 Сюїта для фортепіано та струнних 

Соната для скрипки та фортепіано 

Роберт Фолькман 1815-1883 2 фортепіанних тріо 

6 струнних квартетів 

2 сонатини для скрипки 

Капріччіо для віолончелі та фортепіано 

3 марші для фортепіано в 4 руки 

Карл Фрюліг 1868-1937 Тріо для кларнету, віолончелі та 

фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

Роберт Фукс 1847-1927 2 сонати для віолончелі та фортепіано 

Квінтет для кларнету та струнних 

Соната для контрабасу та фортепіано 

2 фортепіанних квартети 

3 фортепіанних тріо 

4 струнних квартети 

3 струнних тріо 

Соната для альта та фортепіано 

6 сонат для скрипки та фортепіано 

Юліус Цельнер 1832-1900 Фортепіанний квартет 

Фортепіанне тріо 

Александр фон 

Цемлінський 

1871-1942 Соната для віолончелі та фортепіано 

Тріо для кларнету, віолончелі та 

фортепіано 

2 струнних квартети 

Арнольд Шенберг 1874-1951 5 струнних квартетів 

Струнне тріо 

Альфред фон Шпонер 1870-1945 Фортепіанний квінтет 

2 сонатини для скрипки та фортепіано 

Ріхард Штьор 1874-1967 Соната для віолончелі та фортепіано 

Соната для флейти та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

3 фортепіанних квінтети 

4 фортепіанних тріо 

4 струнних квартети 

Сюїта для 2 флейт, скрипки та фортепіано 

Сюїта для флейти та струнного квартету 

Сюїта для флейти, скрипки, віолончелі та 

фортепіано 

2 сюїти для скрипки та фортепіано 
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13 сонат для скрипки та фортепіано 

Едуард Шютт 1856-1933 Фортепіанний квартет 

Фортепіанне тріо 

2 сюїти для скрипки та фортепіано 

Соната для скрипки та фортепіано 
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БЕЛЬГІЯ 

        

  

Жорж Антуан 1892-1918 Фортепіанний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Анрі В’єтан 1820-1881 3 струнних квартети 

Соната для альта та фортепіано 

Соната для скрипки та фортепіано 

Віктор Врьольс 1876-1944 Фортепіанне тріо 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Йозеф Йонген 1873-1953 Соната для віолончелі та фортепіано 

Соната для флейти та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Фортепіанне тріо 

Тріо для скрипки, альта та фортепіано 

2 струнних квартети 

Струнне тріо 

2 скрипкових сонати 

Рапсодія для фортепіано та духових 

Гійом Леке 1870-1894 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Фортепіанне тріо 

Струнний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Йозеф Райландт 1870-1965 Фортепіанний квінтет 

Соната для альта та фортепіано 
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     ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 

Джон Айрленд 1879-1962 Соната для віолончелі та фортепіано 

Соната-фантазія для кларнету та 

фортепіано 

Фантазія для фортепіанного тріо 

3 фортепіанних тріо 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Арнольд Бакс 1883-1953 Квінтет для гобою та струнних 

Фортепіанний квінтет 

Квінтет для арфи та струнних 

Струнний квартет 

Соната для альта та фортепіано 

Соната для альта та арфи 

2 скрипкових сонати 

Гренвіл Банток 1868-1946 Соната для альта та фортепіано 

Артур Блісс 1891-1975 Квінтет для гобою та струнних 

2 струнних квартети 

Фортепіанний квартет 

Соната для альта 

Йорк Боуен 1884-1961 Соната для гобою та фортепіано 

Сюїта для скрипки та фортепіано 

Сюїти для двох фортепіано 

2 сонати для альта та фортепіано 

Френк Брідж 1879-1941 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фантазія для фортепіанного тріо 

Фантазія для фортепіанного квартету 

Фантазія для струнного квартету 

Фортепіанний квінтет 

2 фортепіанних тріо 

2 струнних квартети 

Струнний секстет 

Соната для скрипки та фортепіано 

2 п’єси для альта та фортепіано 

Бенджамін Бріттен 1913-1976 4 струнних квартети 

Ральф Воан-Уільямс 1872-1958 Фортепіанний квінтет 

2 струнних квартети 

Струнний квінтет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Герберт Гауеллс 1892-1983 Фортепіанний квартет 
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Квінтет для кларнету та струнних 

3 сонати для скрипки та фортепіано 

Уільям Йєйтс Герлстон 1876-1906 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фантазія для струнного квартету 

Фортепіанний квартет 

Фортепіанне тріо 

Соната для скрипки та фортепіано 

Артур Гілтон 1869-1941 Фортепіанний квінтет 

Фортепіанне тріо 

Сюїта для скрипки та фортепіано 

Соната для скрипки та фортепіано 

Джозеф Голбрук 1878-1958 Квінтет для кларнету та струнних 

Соната для віолончелі та фортепіано 

Секстет для фортепіано та духових 

5 струнних квартетів 

Струнний секстет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Юджин Гуссенс 1893-1962 Фантазія для струнного квартету 

Фантазія для струнного секстету 

Фортепіанний квінтет 

Рапсодія для віолончелі та фортепіано 

2 струнних квартети 

Соната для скрипки та фортепіано 

Томас Данхіл 1877-1946 Фантазія для скрипки, альта та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Квінтет для фортепіано та духових 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Бенджамін Дейл 1885-1943 Фантазія для альта та фортепіано 

Сюїта для альта та фортепіано 

Соната для скрипки та фортепіано 

Фортепіанне тріо 

Фредерік Деліус 1862-1934 Соната для віолончелі та фортепіано 

Струнний квартет 

2 скрипкових сонати 

Едвард Елгар 1857-1934 Фортепіанний квінтет 

Струнний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Розалінд Еллікотт 1857-1924 Скетч для скрипки та фортепіано 

Соната для віолончелі та фортепіано 

Соната для скрипки та фортепіано 

Фортепіанний квартет 
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6 п’єс для скрипки та фортепіано 

2 фортепіанних тріо 

Фредерік д’Ерлангер 1868-1943 Фортепіанний квінтет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Алджернон Ештон 1859-1937 2 сонати для віолончелі та фортепіано 

2 фортепіанних квартети 

2 фортепіанних квінтети 

3 фортепіанних тріо 

Соната для альта та фортепіано 

3 сонати для скрипки та фортепіано 

Генрі Літольф 1818-1891 3 фортепіанних тріо 

Струнний квартет 

Ребекка Кларк 1886-1979 Фортепіанне тріо 

Соната для альта та фортепіано 

Річард Френсіс Кобб 1838-1904 Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

Тобіас Маттей 1858-1945 Фортепіанний квартет 

Г’юберт Перрі 1848-1918 Соната для віолончелі та фортепіано 

Дует для двох фортепіано 

Фортепіанний квартет 

2 фортепіанних тріо 

Ебенезер Праут 1835-1909 Соната для кларнету та фортепіано 

Соната для флейти та фортепіано 

2 фортепіанних квартети 

Фортепіанний квінтет 

2 струнних квартети 

Уільям Генрі Рід 1876-1942 Рапсодія для альта та фортепіано 

Струнні квартети 

Сіріл Скотт 1879-1970 Фортепіанний квартет 

Струнний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Чарльз Стенфорд  

(Ірландія) 

1852-1924 2 сонати для віолончелі та фортепіано 

Соната для кларнету та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

3 фортепіанних тріо 

5 струнних квартетів 

Струнний квінтет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Чарльз Стівенс 1821-1892 Концертний дует для двох фортепіано 

Фортепіанний квартет 
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Фортепіанне тріо 

Струнний квартет 

Дональд Тові 1875-1940 Соната для кларнету та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

2 фортепіанних тріо 

2 струнних квартети 

Тріо для кларнету, валторни та фортепіано 

Тріо для скрипки, валторни та фортепіано 

Уільям Уолтон 1902-1983 Фортепіанний квартет 

2 струнних квартети 

Соната для скрипки та фортепіано 

Джеймс Фраскін 1886-1967 Фортепіанний квінтет 

Фантазія для фортепіанного тріо 
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      ДАНІЯ 

Крістіан Барнеков 1837-1913 Фортепіанний квартет 

Фортепіанне тріо 

Струнний квінтет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Август Віндінг 1835-1899 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Струнний квінтет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Нільс Гаде 1817-1890 4 п’єси для кларнету та фортепіано 

Фортепіанне тріо 

Струнний октет 

Струнний квартет 

Струнний квінтет 

Струнний секстет 

3 сонати для скрипки та фортепіано 

Генріх Гейзе 1830-1879 3 сонати для віолончелі та фортепіано 

2 п’єси для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

Фортепіанне тріо 

4 струнних квартети 

Луї Гласс 1864-1936 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

Фортепіанне тріо 

Струнні квартети 

Струнний секстет 

Тріо для гітари, скрипки та альта 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Отто Маллінг 1848-1915 Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

Фортепіанне тріо 

Струнний октет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Йоахім Нейргард 1877-1920 Фортепіанний квінтет 

Струнний квартет 

Карл Нільсен 1865-1931 Фортепіанне тріо 

4 струнних квартети 

Струнний квінтет 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Теодор Бернхардт Сік 1827-1893 2 тріо для кларнету, віолончелі та 
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фортепіано 

2 сонати для гобою та фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

3 септети для духових та струнних 
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      ІСПАНІЯ 

Челестіно Віла де Форіс 1829-1915 Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

Енріке Гранадос 1867-1916 Фортепіанне тріо 

Фортепіанний квінтет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Гаспар Кассадо 1897-1966 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанне тріо 

Фортепіанний квінтет 

Струнний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Гоакін Туріна 1882-1949 Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

2 фортепіанних тріо 

«Коло» для фортепіанного тріо 

Струнний квартет 

2 сонати для скрипки та фортепіано 
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      ІТАЛІЯ 

Ерманно Вольф-Феррарі 1876-1948 Фортепіанний квінтет 

2 фортепіанних тріо 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Роффредо Каетані 1871-1961 Фортепіанний квінтет 

2 струнних квартети 

Альфредо Казелла 1883-1947 Соната для віолончелі та фортепіано 

5 п’єс для струнного квартету 

Сициліана та бурлеска для флейти, 

віолончелі та фортепіано 

Цикл «Pupazetti» для фортепіано у 4 руки 

Алессандро Лонго 1864-1945 Фортепіанний квінтет 

Сюїта для кларнету, фаготу, скрипки, альта 

та фортепіано 

Джузеппе Мартуччі 1856-1909 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

2 фортепіанних тріо 

Соната для скрипки та фортепіано 

Отторіно Респігі 1879-1936 Струнний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

Джуліо Роберті 1823-1891 Фортепіанний квартет 

Джованні Сгамбаті 1841-1914 2 фортепіанних квінтети 

Струнний квартет 

Леон Сінігалья 1868-1944 Скерцо для струнного квартету 

Серенада для струнного тріо 

Струнний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 
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      НІДЕРЛАНДИ 

Джордж Гендрік Вітте 1843-1929 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Квінтет для валторни та струнних 

Сонатина для фортепіано у 4 руки 

Стефан ван Гронінген 1851-1926 Фортепіанний квартет 

Ян Керсберген 1857-1937 Сонатина для флейти та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Юліус Рьонтген 1855-1932 5 сонат для віолончелі та фортепіано 

2 фортепіанних тріо 

2 фортепіанних квінтети 

Сонати для скрипки та фортепіано 

Соната для альта та фортепіано 

Луї Віктор Саар 1868-1937 Фортепіанний квартет 

Дірк Шеффер 1873-1931 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

Струнний квартет 

4 сонати для скрипки та фортепіано 

Леандер Шлегель 1844-1913 Фортепіанний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 
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      НІМЕЧЧИНА 

Альберт Беккер 1834-1899 Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

Вільгельм Бергер 181-1911 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

Фортепіанне тріо 

Струнне тріо 

Струнний квінтет 

3 сонати для скрипки та фортепіано 

Антон Бір-Вальбрутт 1864-1929 Фортепіанний квартет 

3 струнних квартети 

Соната для скрипки та фортепіано 

Йоганес Брамс 1833-1897 2 сонати для віолончелі та фортепіано 

Квінтет для кларнету та струнних 

2 сонати для кларнету та фортепіано 

3 фортепіанних квартети 

Фортепіанний квінтет 

4 фортепіанних тріо 

Соната для двох фортепіано 

3 струнних квартети 

2 струнних квінтети 

2 струнних секстети 

3 сонати для скрипки та фортепіано 

Карл Брамбах 1833-1902 2 фортепіанних квартети 

Фортепіанний секстет 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Макс Брух 1838-1920 Фортепіанне тріо 

Фортепіанний квінтет 

4 п’єси для віолончелі та фортепіано 

8 п’єс для кларнету, альта та фортепіано 

2 струнних квартети 

Фантазія для двох фортепіано 

Філіпп Вольфрум 1854-1919 Фортепіанний квінтет 

Фортепіанне тріо 

Струнний квартет 

Фрідріх Гернсгайм 1839-1916 2 сонати для віолончелі та фортепіано 

3 фортепіанних квартети 

2 фортепіанних квінтети 

2 фортепіанних тріо 
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5 струнних квартетів 

Струнний квінтет 

4 сонати для скрипки та фортепіано 

Пауль Гіндеміт 1895-1963 Соната для фаготу та фортепіано 

3 сонати для віолончелі та фортепіано 

Квартет для кларнету та струнних 

Соната для кларнету та фортепіано 

Соната для контрабасу та фортепіано 

Дует для альта та віолончелі 

Соната для англійського рожка та 

фортепіано 

Соната для флейти та фортепіано 

Соната для арфи та фортепіано 

Соната для валторни та фортепіано 

Соната для гобою та фортепіано 

Октет 

7 струнних квартетів 

2 струнних тріо 

Соната для тромбону та фортепіано 

Соната для труби та фортепіано 

Соната для туби та фортепіано 

Сонати для альта та фортепіано 

Сонати для скрипки та фортепіано 

Болко фон Гогберг 1843-1926 Фортепіанний квартет 

3 струнних квартети 

Карл Грамманн 1842-1897 Фортепіанний квінтет 

Фортепіанне тріо 

Соната для скрипки та фортепіано 

Роберт Гунд 1865-1927 Фортепіанний квартет 

Сюїта для скрипки та фортепіано 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Карл Гьопфарт 1859-1942 2 п’єси для гобою та фортепіано 

Тріо для двох скрипок та альта 

Тріо для кларнету, фаготу та фортепіано 

Тріо для флейти, гобою та фортепіано 

Духовий квінтет 

Герман Ґьоц 1840-1876 Фортепіанне тріо 

Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

Фелікс Отто Дессофф 1835-1892 Струнний квартет 

Струнний квінтет 
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Фрідріх Зейтц 1848-1918 3 юнацьких фортепіанних тріо 

Маленька сюїта для скрипки та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Макс Йєнч 1855-1918 Фортепіанний квінтет 

Струнний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Роберт Кан 1865-1951 2 сонати для віолончелі та фортепіано 

Тріо для кларнету, віолончелі та 

фортепіано 

3 фортепіанних квартети 

3 фортепіанних тріо 

Фортепіанний квінтет 

Струнний квартет 

3 сонати для скрипки та фортепіано 

Зігфрід Карг-Елерт 1877-1933 Соната для віолончелі та фортепіано 

Соната для кларнету та фортепіано 

Соната для флейти та фортепіано 

Соната для скрипки та фортепіано 

Фрідріх Кіль 1821-1885 Соната для віолончелі та фортепіано 

3 фортепіанних квартети 

2 фортепіанних квінтети 

7 фортепіанних тріо 

2 струнних квартети 

Соната для альта та фортепіано 

4 сонати для скрипки та фортепіано 

Август Клуґхарт 1847-1902 Фортепіанний квінтет 

Фортепіанне тріо 

2 струнних квартети 

Струнний квінтет 

Губерт Фердинанд 

Куфферат 

1818-1896 Фортепіанний квартет 

Фортепіанне тріо 

Ганс фон Кьосслер 1853-1926 Сюїта для фортепіанного тріо 

2 струнних квартети 

Струнний квінтет 

Струнний секстет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Вінценц Лахнер 1811-1893 Фортепіанний квартет 

Струнний квартет 

Струнний квінтет 

Ігнац Лахнер 1807-1895 Шість фортепіанних тріо 
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7 струнних квартетів 

Квартет для 4х скрипок 

Франц Лахнер 1803-1890 Соната для віолончелі та фортепіано 

2 фортепіанних квінтети 

2 фортепіанних тріо 

Шість струнних квартетів 

Струнний квінтет 

Сюїта для скрипки та фортепіано 

Луїза Адольфа Ле Бо 1850-1927 Фортепіанний квартет 

Фортепіанне тріо 

Соната для скрипки та фортепіано 

Макс Левандовськи 1874-1906 Фортепіанний квінтет 

Фортепіанне тріо 

Струнний секстет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Юліус Леонхард 1810-1883 Фортепіанний квартет 

2 фортепіанних тріо 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Карл Люхрс 1824-1882 Фортепіанний квартет 

3 сонати для скрипки та фортепіано 

Андреас Оехснер 1815-1886 Фортепіанний квартет 

2 фортепіанних тріо 

Соната для скрипки та фортепіано 

Фердинанд Преґер 1815-1891 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

3 фортепіанних тріо 

Струнний октет 

20 струнних квартетів 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Роберт Радеке 1830-1911 Фортепіанне тріо 

4 п’єси для скрипки та фортепіано 

Альфред Ралвес 1878-1946 Фортепіанний квінтет 

Йозеф Габріель фон 

Райнбергер 

1839-1901 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

4 фортепіанних тріо 

2 струнних квартети 

Струнний квінтет 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Йозеф Йоахім Рафф 1822-1882 Соната для віолончелі та фортепіано 

2 фортепіанних квартети 
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Фортепіанний квінтет 

3 фортепіанних тріо 

Струнний октет 

8 струнних квартетів 

Струнний секстет 

5 сонат для скрипки та фортепіано 

Макс Регер 1873-1916 4 сонати для віолончелі та фортепіано 

Квінтет для кларнету та струнних 

Соната для кларнету та фортепіано 

2 фортепіанних квартети 

3 фортепіанних квінтети 

2 фортепіанних тріо 

5 струнних квартетів 

Струнний секстет 

2 струнних тріо 

Сонати для скрипки та фортепіано 

Карл Рейнеке 1824-1910 3 сонати для віолончелі та фортепіано 

3 легких фортепіанних тріо 

Соната для флейти та фортепіано 

3 п’єси для альта та фортепіано 

2 фортепіанних квартети 

Фортепіанний квінтет 

2 фортепіанних тріо 

3 п’єси для віолончелі та фортепіано 

П’єси для фортепіано у 4 руки 

2 сонати для двох фортепіано 

Шість сонатин для фортепіано у 4 руки 

Струнне тріо 

4 струнних квартети 

Тріо для кларнету, валторни та фортепіано 

Тріо для кларнету, альта та фортепіано 

Тріо для гобою, валторни та фортепіано 

Соната для скрипки та фортепіано 

Хуго Ріманн 1849-1919 Фортепіанне тріо 

Струнний квартет 

Август Ройс 1871-1935 Фортепіанний квінтет 

Фортепіанне тріо 

Соната для скрипки та фортепіано 

Генріх Ройс 1855-1910 Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

Струнний квінтет 
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2 струнних секстети 

Тріо для скрипки, альта та фортепіано 

Соната для альта та фортепіано 

Ернст Германн 

Сейффардж 

1859-1942 Фортепіанний квартет 

Струнний квартет 

Вільгельм Тауберт 1811-1891 Соната для віолончелі та фортепіано 

2 фортепіанних квартети 

2 фортепіанних тріо 

4 струнних квартети 

Фердинанд Тьєріо 1838-1919 Соната для віолончелі та фортепіано 

2 фортепіанних квартети 

Фортепіанний квінтет 

4 фортепіанних тріо 

Струнний октет 

2 струнних квартети 

Сюїта для скрипки та фортепіано 

Людвіг Тюйє 1861-1907 Соната для віолончелі та фортепіано 

2 фортепіанних квінтети 

Секстет для духових та фортепіано 

Струнний квартет 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Антон Уршпрух 1850-1907 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

Фортепіанне тріо 

Едуард Франк 1817-1893 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

Струнний квартет 

2 струнних секстети 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Ріхард Франк 1858-1938 2 фортепіанних квартети 

Соната для скрипки та фортепіано 

Вільгельм Хілль 1838-1902 Фортепіанний квартет 

Фортепіанне тріо 

Струнний квартет 

3 сонати для скрипки та фортепіано 

Герман Цихер 1881-1948 Фортепіанний квінтет 

Фортепіанне тріо 

Соната для скрипки та фортепіано 

Пауль Шайнпфлуг 1875-1937 Фортепіанний квартет 

Струнний квартет 
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Фортепіанне тріо 

Соната для скрипки та фортепіано 

Філіпп Шарвенка 1847-1917 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

3 фортепіанних тріо 

2 струнних квартети 

Сюїта для скрипки та фортепіано 

3 сонати для скрипки та фортепіано 

Франц Ксавер 

Шарвенка 

1850-1924 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

2 фортепіанних тріо 

Соната для скрипки та фортепіано 

Лео Шраттенгольц 1872-1955 Соната для віолончелі та фортепіано 

Струнний квартет 

Ріхард Штраус 1864-1949 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Струнний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Георг Шуман 1866-1952 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

2 фортепіанних квінтети 

2 фортепіанних тріо 

Соната для скрипки та фортепіано 

Саломон Ядассон 1831-1902 3 фортепіанних квартети 

3 фортепіанних квінтети 

Фортепіанний секстет 

4 фортепіанних тріо 

Струнний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 
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       НОРВЕГІЯ 

Фартейн Вален 1887-1952 Соната для скрипки та фортепіано 

Едвард Гріг 1843-1907 Соната для віолончелі та фортепіано 

2 струнних квартети 

3 сонати для скрипки та фортепіано 

Катарінус Еллінг 1858-1942 Фортепіанний квартет 

Фортепіанне тріо 

3 струнних квартети 

Герман Северин фон 

Левенскольд 

1815-1870 Фортепіанний квартет 

Крістіан Сіндінг 1856-1941 Фортепіанний квартет 

3 фортепіанних тріо 

Струнний квартет 

3 сонати для скрипки та фортепіано 
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      ПОЛЬЩА 

Владислав Желенський 1837-1921 Фортепіанний квартет 

Фортепіанне тріо 

2 струнних квартети 

Соната для скрипки та фортепіано 

Юліуш Зарембський 1854-1885 Фортепіанний квінтет 

Зигмунт Носковський 1846-1909 Фортепіанний квартет 

Струнний квартет 

Людомир Ружицький 1883-1953 Соната для віолончелі та фортепіано 

Рапсодія для фортепіанного тріо 

Фортепіанний квартет 

Антоній Рутковський 1859-1886 Фортепіанний квартет 

Зигмунт Стойовський 1869-1946 Соната для віолончелі та фортепіано 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Ігнац Фрідман 1882-1948 Фортепіанний квінтет 

Кароль Шимановський 1882-1937 Соната для скрипки та фортепіано 

2 струнних квартети 
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      УГОРЩИНА 

Бела Барток 1881-1945 Фортепіанний квінтет 

Фортепіанний квартет 

Шість струнних квартетів 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Лео Вейнер 1885-1960 2 струнних квартети 

Струнне тріо 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Ернст фон Донаньї 1877-1960 Соната для віолончелі та фортепіано 

2 фортепіанних квінтети 

Фортепіанний квартет 

2 струнних квартети 

Струнний секстет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Нандор Жолт 1887-1936 Фортепіанний квінтет 

Золтан Кодай 1882-1967 Сонатина для віолончелі та фортепіано 

Соната для віолончелі та фортепіано 

2 струнних квартети 

Дует для скрипки та віолончелі 

Оттокар Новачек 1866-1900 3 струнних квартети 

Сюїта для скрипки та фортепіано 

  



145 
 

      ФРАНЦІЯ 

Жорж Аларі 1850-1928 Фортепіанний квартет 

2 фортепіанних квінтети 

Квінтет-фантазія 

2 струнних квартети 

Струнний секстет 

Рейнальдо Ан 1874-1947 Фортепіанний квінтет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Еміль Бернар 1843-1902 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Фортепіанне тріо 

Сюїта для скрипки та фортепіано 

Адольф Блан 1828-1885 2 сонати для віолончелі та фортепіано 

Соната для валторни та фортепіано 

Фортепіанні квартети 

Фортепіанний квінтет 

2 фортепіанних тріо 

Квінтет для фортепіано та духових 

2 струнних квартети 

Шість струнних квінтетів 

3 струнних тріо 

Фортепіанний секстет 

Леон Боельман 1862-1897 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Фортепіанне тріо  

Сюїта для віолончелі та фортепіано 

Рене де Буадефр 1838-1906 Соната для віолончелі та фортепіано 

2 фортепіанних квартети 

Фортепіанний квінтет 

2 фортепіанних тріо 

3 сонати для скрипки та фортепіано 

Фортепіанний секстет 

Септет для фортепіано та духових 

Френсіс Буске 1890-1942 Поема для фортепіанного квінтету 

Пауль де Ваілльї 1854-1933 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

6 п’єс для 2 скрипок та віолончелі 

Луї В’єрн 1870-1937 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

2 п’єси для альта та фортепіано 
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Струнний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Шарль-Марі Відор 1844-1937 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

2 фортепіанних квінтети 

Фортепіанне тріо 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Філіпп Гобер 1879-1941 Акварелі для флейти, віолончелі та 

фортепіано 

Грецький дивертисмент для двох флейт та 

арфи 

Фантазія для кларнету та фортепіано 

Фантазія для флейти та фортепіано 

3 сонати для флейти та фортепіано 

Античні медалі для скрипки, флейти та 

фортепіано 

2 п’єси для віолончелі та фортепіано 

2 п’єси для гобою та фортепіано 

Сюїта для флейти та фортепіано 

Соната для скрипки та фортепіано 

Бенджамін Годар 1849-1895 Соната для віолончелі та фортепіано 

2 фортепіанних тріо 

3 струнних квартети 

4 сонати для скрипки та фортепіано 

Луї Теодор Гуві 1819-1898 Соната для кларнету та фортепіано 

Дивертисмент для двох фортепіано 

Фантазія для двох фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

4 фортепіанних тріо 

Соната для двох фортепіано 

Струнні квартети 

Струнний квінтет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Жан Гюре 1877-1930 3 сонати для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

2 струнних квартети 

Соната для скрипки та фортепіано 

Клод Ашиль Дебюссі 1862-1918 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанне тріо 

Соната для флейти, альта та арфи 

Струнний квартет 
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Соната для скрипки та фортепіано 

Венсан Д’Енді 1851-1931 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

Фортепіанне тріо 

3 струнних квартети 

Струнний секстет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Едуар Дестіньї 1850-1924 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Тріо для гобою, кларнету та фортепіано 

Теодор Дюбуа 1837-1924 Соната для віолончелі та фортепіано 

Канон для фортепіанного тріо 

Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

2 фортепіанних тріо 

2 струнних квартети 

Соната для скрипки та фортепіано 

Луїза Ернтт-Віардо 1841-1918 2 фортепіанних квартети 

Алексіс де Кастільон 1838-1873 Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

2 фортепіанних тріо 

Струнний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Жан Крас 1879-1932 Соната для віолончелі та фортепіано 

Квінтет для арфи та струнних 

Фортепіанний квінтет 

Фортепіанне тріо 

Струнний квартет 

Струнне тріо 

Шарль Кьоклен 1867-1950 Соната для фаготу та фортепіано 

Соната для віолончелі та фортепіано 

Соната для флейти та фортепіано 

Соната для валторни та фортепіано 

Соната для гобою та фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

Струнні квартети 

Сюїта для струнного квартету 

Сюїта для фортепіано у 4 руки 

Соната для альта та фортепіано 

Соната для скрипки та фортепіано 
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Марсель Лабей 1875-1968 Фортепіанний квартет 

Струнний квартет 

Соната для альта та фортепіано 

Соната для скрипки та фортепіано 

Ежен Лакруа 1858-1950 Фортепіанний квінтет 

Едуар Лало 1823-1892 Соната для віолончелі та фортепіано 

3 фортепіанних тріо 

2 струнних квартети 

Соната для скрипки та фортепіано 

Фернан Ле Борн 1862-1929 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

Шарль Лефевр 1843-1917 Фортепіанний квінтет 

Соната для віолончелі та фортепіано 

3 струнних квартети 

Поль Ле Флеш 1881-1984 Фортепіанний квінтет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Альберік Маньяр 1865-1914 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

Фортепіанне тріо 

Струнний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Анрі Марто 1874-1934 Квінтет для кларнету та струнних 

3 струнних квартети 

Струнне тріо 

Дивертисмент для скрипки та флейти 

Даріус Мійо 1892-1974 Соната для двох скрипок та фортепіано 

Соната для флейти, кларнету, гобою та 

фортепіано 

9 струнних квартетів 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Соната для альта та фортепіано 

Артюр Онеггер 1892-1955 Соната для віолончелі та фортепіано 

Сонатина для двох скрипок 

Сонатина для кларнету та фортепіано 

Сонатина для скрипки та віолончелі 

3 струнних квартети 

Соната для альта та фортепіано 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Жорж Орік 1899-1983 Соната для скрипки та фортепіано 

Габріель П’єрне 1863-1937 Фортепіанний квінтет 
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Фортепіанне тріо 

Соната для скрипки та фортепіано 

Пауль П’єрне 1874-1952 Соната для віолончелі та фортепіано 

Струнний квартет 

Франсіс Пуленк 1899-1963 Соната для віолончелі та фортепіано 

Соната для кларнету та фортепіано 

Соната для флейти та фортепіано 

Соната для гобою та фортепіано 

Соната для двох фортепіано 

Соната для фортепіано у 4 руки 

Соната для кларнету та фаготу 

Соната для валторни, труби та тромбону 

Соната для двох кларнетів 

Тріо для гобою, фаготу та фортепіано 

Соната для скрипки та фортепіано 

Секстет для фортепіано та духових 

Моріс Равель 1875-1937 Фортепіанне тріо 

Соната для скрипки та віолончелі 

Струнний квартет 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Анрієтта Реньє 1875-1956 Соната для віолончелі та фортепіано 

Тріо для арфи, скрипки та віолончелі 

Жан Роже-Дюка 1873-1954 Фортепіанний квартет 

2 струнних квартети 

Амадей Рушель 1875-1931 Фортепіанний квартет 

Фортепіанне тріо 

Секстет для фортепіано та духових 

Соната для скрипки та фортепіано 

Александр Сельє 1883-1968 Соната для віолончелі та фортепіано 

2 фортепіанних квінтети 

Струнний квартет 

Каміль Сен-Санс 1835-1921 2 сонати для віолончелі та фортепіано 

Соната для кларнету та фортепіано 

Дует для двох фортепіано 

Фантазія для скрипки та арфи 

Соната для гобою та фортепіано 

2 фортепіанних тріо 

«Орфей» для фортепіанного тріо 

Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

2 струнних квартети 
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Сюїта для віолончелі та фортепіано 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Жермен Тайєфер 1892-1983 Фортепіанне тріо 

Струнний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Шарль Турнемір 1870-1939 Фортепіанне тріо 

Фортепіанний квартет 

Луїза Фарранк 1804-1875 Соната для віолончелі та фортепіано 

2 фортепіанних квінтети 

Тріо для флейти, віолончелі та фортепіано 

Габріель Форе 1845-1924 2 сонати для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанне тріо 

2 фортепіанних квартети 

2 фортепіанних квінтети 

Струнний квартет 

2 сонати для скрипки та фортепіано 

Сезар Франк 1822-1890 Фортепіанний квінтет 

5 фортепіанних тріо 

Струнний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Сесіль Шамінад 1857-1944 2 фортепіанних тріо 

Каміль Шевіяр 1859-1923 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

Фортепіанне тріо 

4 п’єси для альта та фортепіано 

Струнний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Флоран Шмітт 1870-1958 Фортепіанний квінтет 

Струнний квартет 

Струнне тріо 

Сюїта для флейти, труби та фортепіано 

Ернест Шоссон 1855-1899 Фортепіанний квартет 

Фортепіанне тріо 

Струнний квартет 
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      ЧЕХІЯ 

Антонін Дворжак 1841-1904 2 фортепіанних квартети 

2 фортепіанних квінтети 

4 фортепіанних тріо 

14 струнних квартетів 

3 струнних квінтети 

Струнний секстет 

Сонатина для скрипки та фортепіано 

Соната для скрипки та фортепіано 

Йозеф Йєржабек 1853-1914 Фортепіанний квартет 

Богуслав Мартіну 1890-1959 Соната для віолончелі та фортепіано 

Сонатина для кларнету та фортепіано 

Соната для флейти та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

Фортепіанне тріо 

Квартет для гобою, скрипки, віолончелі та 

фортепіано 

Соната для флейти, скрипки та фортепіано 

Струнні квартети 

Струнний секстет 

Соната для альта та фортепіано 

3 сонати для скрипки та фортепіано 

Йозеф Густав Мрачек 1878-1944 Фортепіанний квінтет 

Едуард Направнік 1839-1916 Фортепіанний квартет 

2 фортепіанних тріо 

3 фортепіанних квартети 

Сюїта для віолончелі та фортепіано 

Соната для скрипки та фортепіано 

Вітезлав Новак 1870-1949 Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

2 фортепіанних тріо 

2 струнних квартети 

Соната для скрипки та фортепіано 

Бедржих Сметана 1824-1884 Фортепіанне тріо 

Соната для двох фортепіано 

2 струнних квартети 

Йозеф Сук 1874-1935 Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 
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Фортепіанне тріо 

4 п’єси для скрипки та фортепіано 

Струнний квартет 

Зденек Фібіх 1850-1900 Фортепіанний квартет 

Фортепіанне тріо 

Квінтет для кларнету, валторни, скрипки, 

віолончелі та фортепіано 

2 струнних квартети 

Соната для фортепіано в 4 руки 

Сонатина для скрипки та фортепіано 

Ервін Шульгоф 1894-1942 Соната для флейти та фортепіано 

2 струнних квартети 

5 п’єс для струнного квартету 

Сонати для скрипки та фортепіано 

Леош Яначек 1854-1928 2 струнних квартети 

Соната для скрипки та фортепіано 
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      ШВЕЙЦАРІЯ 

Ернест Блох 1880-1959 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

Струнний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Густав Вебер 1845-1887 Фортепіанний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Ганс Губер 1852-1921 4 сонати для віолончелі та фортепіано 

2 фортепіанних квартети 

2 фортепіанних квінтети 

4 фортепіанних тріо 

Квінтет для фортепіано та духових 

Секстет для фортепіано та духових 

Соната для двох скрипок та фортепіано 

3 сонати для двох фортепіано 

Сюїта для віолончелі та фортепіано 

8 сонат для скрипки та фортепіано 

Герман Зутер 1870-1926 3 струнних квартети 

Струнний секстет 

Франк Мартен 1890-1974 Фортепіанний квінтет 

Пауль Юон 1872-1940 Багателі для скрипки та фортепіано 

Соната для віолончелі та фортепіано 

Соната для кларнету та фортепіано 

Дивертисмент для двох альтів та кларнету 

Дивертисмент для фортепіано та духових 

Соната для флейти та фортепіано 

6 фортепіанних тріо 

Фортепіанний квартет 

Рапсодія для фортепіанного квартету 

2 фортепіанних квінтети 

Фортепіанний секстет 

Силуети для двох скрипок та фортепіано 

3 струнних квартети 

Соната для альта та фортепіано 

3 сонати для скрипки та фортепіано 
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      ШВЕЦІЯ 

Ельфріда Андрее 1841-1929 Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

Фортепіанне тріо 

Струнний квартет 

Лаура Вальборг Аулін 1860-1928 2 струнних квартети 

Тор Аулін 1866-1914 Акварелі для скрипки та фортепіано 

2 п’єси для скрипки та фортепіано 

Сюїта для скрипки та фортепіано 

4 п’єси для скрипки та фортепіано 

Серенада для струнного квартету 

Соната для скрипки та фортепіано 

Натанаель Берг 1879-1957 Фортепіанний квінтет 

Аманда Мейєр 1853-1894 Фортепіанний квартет 

Фортепіанне тріо 

Шість п’єс для скрипки та фортепіано 

Струнний квартет 

Соната для скрипки та фортепіано 

Лаура Нетцель 1839-1927 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанне тріо 

Серенада для фортепіанного тріо 

Сюїта для флейти та фортепіано 

Сюїта для скрипки та фортепіано 

Еріх Онерберг 1860-1938 Фортепіанний квінтет 

Андреас Халлен 1846-1925 Фортепіанний квартет 

  



155 
 

      ІНШІ 

Джордже Енеску Румунія 1881-1955 2 сонати для віолончелі та 

фортепіано 

2 фортепіанних квартети 

Фортепіанний квінтет 

2 струнних квартети 

3 сонати для скрипки та фортепіано 

Дора Пеячевич Хорватія 1885-1923 Соната для віолончелі та фортепіано 

Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 

Ян Сибеліус Фінляндія 1865-1957 Струнний квартет 

Квартет для 2 скрипок, віолончелі та 

фортепіано 

Сонатина для скрипки та фортепіано 

Фортепіанний квінтет 

Петар Стоянович Сербія 1877-1957 Фортепіанне тріо 

Фортепіанний квартет 

Фортепіанний квінтет 
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Анотація. Спеціальний курс «Ансамблеве мислення інструменталіста-

універсала» має надати здобувачам вищої музичної освіти відповідні знання та 

навички (вміння) у сфері камерно-ансамблевого виконавства з поглибленим 

вивченням передумов і етапів формування репертуару для різноманітних 

ансамблевих складів. 

Курс розрахований на два базових рівня – здобувачів І-ІІ освітньо-

професійних рівнів вищої освіти галузі знань 02 «Культура і мистецтво», 

спеціальності 025 «Музичне мистецтво». 

Тривалість курсу – один семестр. 

Мета курсу – сформувати сучасне цілісне уявлення про етапи 

формування концертного репертуару для камерно-інструментальних ансамблів 

з огляду на різноманітні складаючі. 

Здобувачі повинні знати: 

- Історію інструментально-ансамблевого мистецтва, зокрема діяльність 

інструменталістів-універсалів; 

- Етапи становлення концертного ансамблевого виконавства у різні 

епохи; 

- Репертуарний список творів для камерно-інструментальних складів 

європейських композиторів другої половини ХІХ – першої половини 

ХХ століть творів; 

- Принципи класифікації концертних програм; 

- Ансамблево-виконавську специфіку інтерпретації ансамблевих творів. 

Після проходження курсу здобувачі повинні уміти: 

- Орієнтуватися у різноманітних стилях композиторської творчості для 

камерно-інструментальних ансамблів; 

- Формувати концертні програми камерно-інструментальної 

ансамблевої музики за стильовими, жанровими та кількісно-

органологічними показниками. 
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Питання спецкурсу 

 

Змістовий модуль 1. Розвиток ансамблевого виконавства за участю 

інструменталістів-універсалів. 

ТЕМА І. 

1.1. Основні види діяльності інструменталістів-універсалів, як 

зображення багатогранності творчої постаті. 

1.2. Психологічні передумови до поєднання різноманітних творчих 

проявів у особистості. 

ТЕМА ІІ. 

2.1. Мульти-інструменталізм в епоху Бароко. Історичний екскурс у 

тогочасні прояви даного виду діяльності. 

2.2. Передумови становлення мульти-інструменталізму у придворних 

музикантів. 

ТЕМА ІІІ. 

3.1. Огляд педагогічної діяльності мульти-інструменталістів епохи 

Класицизму. 

3.2. Педагогічна мульти-інструментальна діяльність родини Моцартів. 

ТЕМА ІV. 

 4.1. Європейські композитори другої половини ХІХ – першої половини 

ХХ століть. Знайомство з видатними універсалістами та мульти-

інструменталістами. 

 4.2. Огляд камерно-інструментальної творчості композиторів другої 

половини ХІХ – першої половини ХХ століть. 

ТЕМА V. 

5.1. Розвиток мульти-інструментальної ансамблевої діяльності. 

Історичний екскурс. 

5.2. Творчі постаті викладачів-мульти-інструменталістів у ансамблевому 

музикуванні. 

ТЕМА VІ. 



159 
 

 6.1. Складові поняття «ансамблеве мислення». 

 6.2. Ансамблеве мислення мульти-інструменталіста. 

ТЕМА VІІ. 

 7.1. Дослідження музичного універсалізму та мульти-інструменталізму в 

Україні. 

 7.2. Розгляд творчості українських інструменталістів-універсалів.  

ТЕМА VІІІ. 

 8.1. Видатні мульти-інструменталісти сьогодення. 

 8.2. Творчість ансамблістів – мульти-інструменталістів у світовій 

музичній практиці нашого часу. 

Змістовий модуль 2. Шляхи формування концертних програм. 

ТЕМА ІХ. 

9.1. Монографічна програма як демонстрація стилю одного композитора. 

9.2. Процес структурування монографічного концерту з оглядом на 

пошук підбору відповідних нотних, музикознавчо-теоретичних та інших 

матеріалів. 

ТЕМА Х. 

 10.1. Концерт-присвята одному жанру. Теоретичні та практичні засади. 

10.2. Процес підготовки концерту жанрового спрямування з оглядом на 

пошук підбору відповідних нотних, музикознавчо-теоретичних та інших 

матеріалів. 

ТЕМА ХІ. 

 11.1. Концертна програма на основі дуетного жанру з різним 

органологічним складом. 

 11.2. Процес підготовки матеріалів до концерту подібного типу. 

ТЕМА ХІІ. 

 12.1. Формування концертної програми, присвяченої жанру 

фортепіанного квінтету. 

 12.2. Процес підготовки матеріалів до концерту подібного типу. 

ТЕМА ХІІІ. 
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 13.1. Проведення концерту онлайн. 

 13.2. Процес підготовки матеріалів та апаратури до концерту подібного 

типу. Робота з інтернет-ресурсами. 

ТЕМА XIV. 

 14.1. Проведення концерту в умовах відсутності електроенергії з 

урахуванням ансамблевої специфіки. 

 14.2. Процес підготовки матеріалів та апаратури до концерту подібного 

типу. 

ТЕМА XV. 

 15.1. Підготовка відгуків та критики різноманітних концертних програм. 

 15.2. Робота над презентацією відгуку у різних соцмережах.  

 

Форми навчання 

Теоретичне лекційне навчання, практичні заняття та самостійна робота. 

 

Тематика практичних занять 

1. Підбір репертуару до монографічної концертної програми. Складання 

анотацій до обраних творів. 

2. Підбір репертуару до тематичної за кількістю учасників ансамблю 

концертної програми. Складання анотацій до обраних творів. 

3. Підбір репертуару до різноманітних за органологічним складом ансамблю 

тематичних концертів. Складання анотацій до обраних творів. 

4. Підбір репертуару до концертних програм із залученням візуальних 

складових. Складання анотацій до обраних творів. 

 

Питання до самостійної роботи 

1. Жанр тріо-сонати як один з основних на початку формування 

ансамблевого музикування. 

2. Камерно-ансамблеві твори віденських класиків. Етапи формування 

ансамблів за кількісним складом учасників. 
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3. Сонати для скрипки з фортепіано та віолончелі з фортепіано у творчості 

Л. Ван Бетховена як демонстрація стилю композитора. Огляд різноманітних 

редакцій сонат. 

4. Інструментальні ансамблеві твори у творчості Ф. Шуберта. Оглядовий 

стилістичний аналіз основного доробку. 

5. Фортепіанний квінтет у творчості композиторів-романтиків. Стислий 

огляд наявного репертуару. 

 

Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю 

1. Дайте визначення поняттям «інструменталіст-універсал» та «мульти-

інструменталіст». Охарактеризуйте різницю між цими термінами. 

2. Приведіть приклади мульти-інструментальної діяльності музикантів 

епохи Бароко. 

3. Наведіть приклади педагогічної діяльності серед видатних мульти-

інструменталістів. 

4. Європейські композитори-мульти-інструменталісти другої половини ХІХ 

– першої половини ХХ століть. 

5. Назвіть видатні постаті інструменталістів-універсалів України, приклади 

творчої діяльності. 

6. Назвіть сучасних мульти-інструменталістів, що приймаюсь участь у 

різноманітних концертних програмах ансамблевої музики. Наведіть приклади 

репертуару цих програм. 

7. Вкажіть деякі принципи утворення концертних програм. 

8. Охарактеризуйте поняття «програмність», «монографічна програма», 

«органологічний склад». 

9. Назвіть основні складові поняття «ансамблеве мислення». 

10.  Концертні програми в умовах онлайн-життя. Наведіть приклади 

подібних програм. 

 

Рекомендована література 
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ДОДАТОК В 

АПРОБАЦІЯ ТВОРЧОГО МИСТЕЦЬКОГО ПРОЕКТУ 

І. КОНЦЕРТНІ ВИСТУПИ 

Концерт №1. 30.11.2020 «Павло Юон – повернення забутого майстра» 

Камерна зала Одеської обласної філармонії імені Д. Ойстраха 

Програма: 

П. Юон: 

Соната для альта та фортепіано ор.15 (1 частина) 

Дивертисмент для двох альтів та кларнету (4 частина) 

Три інтермеццо з циклу «Силуети» для двох скрипок та фортепіано 

Тріо-мініатюри для фортепіанного тріо 

Рапсодія для фортепіанного квартету (1 частина) 

Заслужена артистка України І. Комарова – альт, О. Грінченко – фортепіано,  

П. Чайка – скрипка, Х. Карпенко – віолончель, В. Бабухівський – кларнет, 

М. Курочкіна – альт, К. Коршомна – скрипка, альт, фортепіано 

 

Концерт №2. 6.02.2021 «Рапсодія»  

Велика зала ОНМА імені А. В. Нежданової 

Програма: 

Л. Ружицький – Рапсодія для фортепіанного тріо 

П. Юон – Рапсодія для фортепіанного квартету 

Ф. Пуленк – «Негритянська рапсодія» для двох скрипок, альта, віолончелі, 

фортепіано, флейти, кларнету та баритону 

О. Грінченко – фортепіано, А. Шутов – фортепіано, баритон, 

Г. Кравченко, Г. Цапенко – скрипка, М. Курочкіна – альт, 

М. Безчастнов, Х. Карпенко – віолончель, 

Г. Кисельов – флейта, В. Бабухівський – кларнет, 

К. Коршомна – скрипка, альт, фортепіано 
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Концерт №3. 22.06.2021 «Квінтцерт»  

Велика зала ОНМА імені А. В. Нежданової 

Програма: 

Е. фон Донаньї – Фортепіанний квінтет №2 

Ю. Рентген – Фортепіанний квінтет №2 

О. Респігі – Фортепіанний квінтет 

О. Грінченко, А. Шутов – фортепіано, 

Г. Кравченко, П. Чайка, О. Висоцька – скрипка, 

В. Іваніденко – альт, М. Безчастнов, Х. Карпенко – віолончель, 

К. Коршомна – скрипка, альт, фортепіано 

 

Концерт №4. 5.02.2022 «Шарвенка. Сібеліус. Франк» 

Велика зала ОНМА імені А. В. Нежданової 

Програма: 

Ф. Шарвенка – Соната-фантазія для альта та фортепіано 

Я. Сібеліус – «Меланхолія» для віолончелі та фортепіано 

С. Франк – Соната для скрипки та фортепіано 

А. Шутов – фортепіано, М. Безчастнов – віолончель, 

К. Коршомна – скрипка, альт, фортепіано  

 

Концерт №5. 6.07.2022 «Калейдоскоп» 

Велика зала ОНМА імені А. В. Нежданової 

Програма: 

Й. Сук – «Елегія» для фортепіанного тріо 

Р. Воан-Уільямс – «Шість англійських пісень» для віолончелі та фортепіано 

Ф. Брідж – «Елегія» для віолончелі та фортепіано 

М. Брух – «Кол Нідре» для альта та фортепіано 

А. Онеггер – Сонатина для скрипки та віолончелі 

О. Грінченко – фортепіано, М. Безчастнов – віолончель, 
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К. Коршомна – скрипка, альт, фортепіано 

 

Концерт №6. 16.11.2022 «Duo. Trio. Quartet. Sextet»  

Велика зала ОНМА ім. А. В. Нежданової 

Програма: 

Б. Годар – Серенада для скрипки та віолончелі 

Т. Дюбуа – Терцеттіно для флейти, альта та арфи 

(у перекладенні для флейти, альта та фортепіано) 

Л. Форіно – «Молитва» для квартету віолончелей 

(у перекладенні для альта та трьох віолончелей)  

С. Ядассон – Секстет для фортепіанного дуету та струнного квартету 

О. Грінченко – фортепіано, В. Нікітенко – флейта, 

М. Безчастнов, Х. Карпенко, В. Долгієр – віолончель, 

А. Бойко, Є. Талько – скрипка, І. Журенко – альт, 

К. Коршомна – скрипка, альт, фортепіано 

 

ІІ. НАУКОВА АПРОБАЦІЯ ТВОРЧОГО МИСТЕЦЬКОГО 

ПРОЕКТУ 

 

ПУБЛІКАЦІЇ (ORCID : 0000-0002-4026-302X) 

1. Коршомна К. Камерно-інструментальні твори Павла Юона як 

інтерпретація стилю композитора. Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-

упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: видавничий дім 

«Гельветика», 2021. Вип. 44. Том І. С. 95-99. 

2. Специфіка виконавської та педагогічної діяльності 

мультиінструменталіста в камерному ансамблі. Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених 

дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / 
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[редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. 

Дрогобич: видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 55. Том 2. С. 54-58. 

 

ВИСТУП НА НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ 

1. О. Станко – видатний представник Одеської скрипкової школи. 

Міжнародна науково-творча конференція «Явище школи в музичному 

виконавстві та музикознавстві – історія та сучасність» (30.11.2020); 

2. Две судьбы одной семьи – Павел Юон композитор, Константин Юон 

художник. ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Поиски 

красоты в культуре, искусстве, науке» (13-14.11.2020); 

3. Явище Рапсодії у європейській камерно-інструментальній музиці другої 

половини ХІХ – першої половини ХХ століття. ХХІІ Всеукраїнська 

молодіжна науково-творча онлайн-конференція «Музичне мистецтво та 

наука на початку третього тисячоліття» (3-5.12.2020); 

4. Принципи ансамблевої взаємодії у Рапсодії для фортепіанного квартету 

П. Юона. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль і місце 

мистецької педагогіки у формуванні сучасної особистості» (11-

12.03.2021);  

5. Участь в Міжнародному музикознавчому семінарі «Музикознавче слово в 

інформаційному контенті (пост)сучасності» (слухач) (22-24.06.2021). 

6. К вопросам  коммуникации  в больших  камерно-инструментальных 

ансамблях  ІІ половины ХІХ  –  І  половины  ХХ  столетий – XXIV  

Международная  научно-практическая  конференция «Под лигой 

культуры: искусство, наука, духовное совершенствование» (19-

20.11.2021); 

7. Соната для альта та фортепіано у творчості англійських композиторів 

першої половини XX століття – XXIV Всеукраїнська молодіжна науково-

творча онлайн конференція «Музичне мистецтво та наука на початку 

третього тисячоліття» (8-9.12.2021) ; 
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8. Інструменталіст-універсал у сучасному виконавському просторі – XXV 

Всеукраїнська молодіжна науково-творча конференція «Дні науки. 

Українська музична культура в історичному часі та світовому 

інформаційно-ціннісному просторі» (26-27.05.2022); 

9. Участь у Міжнародному музтикознавчому семінарі «Музикознавче слово 

в інформаційному контенті (пост)сучасності» (слухач) (24-26.06.2022). 

 

ТЕЗИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДОПОВІДЕЙ 

1. Коршомна К. Две судьбы одной семьи – Павел Юон композитор, 

Константин Юон художник. Поиски красоты в культуре, искусстве, науке: 

материалы 23-ей Международной научно-практической конференции; [Е. Г. 

Петренко (гл.ред.)]. – Одесса: Автропринт, 2021. С. 82-89. 

2. К вопросам коммуникации в больших камерно-инструментальных 

ансамблях второй половины ХІХ – первой половины ХХ столетий. Под лигой 

культуры: искусство, наука, духовное совершенствование : материалы 24-ой 

Международной научно-практической конференции; [Е.Г Петренко (гл. ред.)]. 

– Одесса : Астропринт, 2022. С. 106-109. 

 

ІІІ. АПРОБАЦІЯ МИСТЕЦЬКОЇ СКЛАДОВОЇ ТВОРЧОГО 

МИСТЕЦЬКОГО ПРОЕКТУ 

 

1. Майстер-клас на кафедрі камерного ансамблю ОНМА імені А. В. 

Нежданової (12.05.2021); 

2. Участь у творчих заходах на різних концертних майданчиках м. Одеса, серед 

яких: Одеський Будинок-музей імені М. К. Реріха (17.10.2020, 29.11.2020, 

30.01.2021, 9.05.2021, 21.11.2021, 18.06.2022); ОНМА імені А. В. Нежданової 

(30.09.2020, 18.02.2021, 26.05.2021, 27.06.2021); бібліотека імені І. Франка 

(27.10.2020); бібліотека імені М. Грушевського (29.06.2021); бібліотека імені А. 

Гайдара (9.06.2021); Art Hub Odessa (23.10.2021, 11.12.2021); Всеукраїнський 

центр болгарської культури (9.07.2022, 1.10.2022).   
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3. Концерт-лекція «BAROCCO: вчитель та учень», Одеський Будинок-музей 

імені М. К. Реріха (15.09.2022). Програма: 

Й. С. Бах – Концерт для скрипки та гобою (1 частина), Т. Альбіноні – Тріо-

соната для двох скрипок та клавіру, Г. Ф. Гендель – Анданте з опери «Ксеркс» 

(у перекладенні для фортепіанного тріо), Ч. Негрі – «Віланелла», Ф. Даль 

Абако – «Сарабанда та арія» для трьох скрипок, Г. Ф. Телеман – Концерт для 

двох альтів та чембало. Виконавці: А. Власова, Б. Галич, Є. Стогнієнко – 

фортепіано, О. Гуляк, С. Балинський – скрипка, А. Антонюк – альт, В. Долгієр 

– віолончель, Є. Поліщук – гобой, К. Коршомна – скрипка, альт.  
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