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АНОТАЦІЯ 

 

Коденко І. І. «Історичне виконавство як тенденція музичного 

мистецтва останньої третини ХХ – початку ХХІ століття» – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства (доктора філософії) за спеціальністю 17.00.03 музичне 

мистецтво. - Харківський національний університет мистецтв імені 

І. П. Котляревського, Харків, 2021. - Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка, Суми, 2021. 

Дисертацію присвячено обґрунтуванню та вивченню специфіки 

старовинної музики, виявленню різних підходів до її інтерпретування у сфері 

автентичного виконавства. В роботі окреслено ґенезу автентизму як 

тенденції музичного мистецтва останньої третини ХХ – початку ХХІ ст., 

виявлено шляхи становлення жанрів музики епохи Бароко, особливості їх 

конструювання, сформульовано методологічні принципи вивчення феномену 

старовинної музики як кореляції методів «реконструкції» і «деконструкції», 

що здійснюється на базі аналізу історичних наукових джерел. Наукова 

новизна отриманих результатів пов’язана із введенням у науковий обіг 

недостатньо досліджених в мистецтвознавстві джерел, що присвячені 

старовинній музиці і способам її виконання; виявленням стратегії підготовки 

музикантів-виконавців, аналізом виконавських інтерпретацій відомих 

солістів та ансамблів, чия творчість пов’язана з автентичним виконанням 

музики епохи Бароко.  

Матеріалом вивчення старовинної музики є тексти трактатів 

(Г. Агрікола К. Ф.Е. Бах, С. Вірдунг, Й. Кванц, Ф. Куперен тощо), 

манускриптів, рукописів, нотографії та інших історичних документів, також 

теоретична фіксація виконавського досвіду корифеїв автентичного руху 

(Н. Арнонкур, А. Долмеч, В. Ландовська та ін.).  
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Оскільки питання дослідження особливостей старовинної музики 

актуальне і сьогодні, то сучасні дослідники продовжують вивчати роботи 

попередників і вносять своє бачення у формулювання виконавських 

принципів автентизму (акустика, інструментарій, темп, орнаментика, 

динаміка та ін.).  

Завдяки розробкам французьких філософів (Ж. Бодрійяр, Р. Декарт, 

Ж. Деррида, Ж. Ліотар та ін.) і запропонованому поняттю «деконструкції», 

шляхом руйнування стереотипів надається нове розуміння старовинної 

музики (на основі нових інтерпретацій та тлумачень). Формулюються 

методологічні принципи вивчення феномену автентичного виконавства, 

роз’яснюються атрибути методів реконструкції і деконструкції – стосовно 

відтворення історичної інтерпретації старовинної музики. Завдяки кореляції 

методів реконструкції та деконструкції відбувається відтворення 

історичного образу і сенсу музичної культури Ренесансу і Бароко. Визначено 

унікальність кожної історичної ситуації та значення контексту епохи, в якому 

відбувається і виникнення відповідного інструментарію, канонів нотного 

письма та виконавства.  

Констатуються питання, намічені і поставлені у розробках дослідників 

витоків автентичного руху, що продовжують активно вивчатися і 

розвиватися. Первісно автентичним виконанням старовинної музики 

цікавилися поодинокі любителі-солісти (початок ХХ ст. в колі сім'ї та 

друзів), надалі з’явилися різні інструментальні ансамблі, а також поступово 

розвивалося барокове вокальне мистецтво. Вживання методу деконструкції 

привело до зміни абсолютно усіх засобів виразності: відтворення часу, темпу 

і руху в музиці, осмислення фразування, інструментування, туше і штрихів, а 

також навіть цілей і завдань самої музики. Деконструкція передбачає 

«зміщення фокуса» на роль деталей, які і розшифровують сенс твору. 

Звернення до цього методу автентистами-дослідниками прояснює невірність 

багатьох напрацювань та висновків про старовинну музику, допомагає 

сучасному слухачеві вдосконалювати уявлення щодо культури епохи. 
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Завдяки постійним пошукам і знахідкам музикантів-дослідників та 

виконавців-автентистів відкриваються нові різноманітні грані і смисли 

відтворюваної музики старовинних композиторів. Шляхом порівняння 

виконавських інтерпретацій корифеїв автентичного руху виявляється дуже 

багато незвичайних, цікавих рішень, трактувань індивідуального стилю 

виконання, різних підходів до туше, фразування, штрихів, прикрас. 

Визначені глобальне значення рольових функцій інструментів та 

трансформація їх акустичних і темброво-динамічних характеристик, які 

використовуються при відновленні музики епохи Бароко.  

Відмінність виконавських концепцій відчутна не тільки у солістів, а 

також в ансамблевому виконанні старовинної музики. Величезну кількість 

ансамблів, що виникла в різних країнах, відрізняє значна кількість різних 

чинників: відмінності національної школи, музичної мови, склад 

інструментів та їх тембр, менталітет і світогляд музикантів; проте вони 

знаходять власні переконливі концепції звучання творів. Упродовж довгих 

років спільної творчості виникають неповторні виконавські рішення, що 

відрізняють та підкреслюють унікальність кожного ансамблю.  

У дисертації підкреслено протиставлення різних підходів до вивчення 

«актуально-реальної» інтерпретації конкретного музичного твору. В пошуках 

такої інтерпретації часто співвідносяться і висвітлюються різні аналітичні 

версії музичного виконання. Концептуальне порівняння інтерпретаційних 

версій відомих музикантів визначає компаративний підхід у цьому 

дослідженні старовинної музики. Оскільки автентичними музикантами в 

закінченому вигляді твори не представляються, а у кожного мають «живий» 

розвиток і різноманітні індивідуальні підходи, то це проявляється через 

множинність виконавських версій-інтерпретацій. 

У роботі вивчається музична культура епохи Бароко, її поетика та 

естетика, національні традиції, композиторські стилі. Проведено системний 

аналіз теоретичних положень щодо методів історичного виконавства. 

Розглянуто та визначено концепції першовідкривачів автентичного руху, 
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ключове значення використання старовинних інструментів, без яких 

неможливе достовірне відновлення старовинної музики. На прикладі 

інтерпретації старовинних творів Й. С. Баха, Д. Скарлатті порівняно різні 

версії їх виконання сучасними виконавцями. 

Здійснено драматургічний аналіз виконавського тексту старовинної 

музики як складової автентичного виконавства, для цілісного сприйняття 

якої необхідне розуміння умов її реалізації, що склалися в епоху створення і 

озвучування. У зв’язку з чим підкреслюється жанрова природа музики та її 

життєві й художні функції.  

Ключові слова: історичне виконавство, автентичне виконавство, 

автентизм, барокові ансамблі, вокальний консорт, реконструкція, 

деконструкція, концепція. 

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСВІТЛЕНО В ТАКИХ ПРАЦЯХ АВТОРА: 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Коденко І. І. «Музичний смак і стиль у трактуванні Йоганна 

Йоахіма Кванца (за матеріалами «Versuch einer Anweisung die Flotte 

traversiere zu spielen»). Культура України.Сер. Мистецтвознавство: зб. наук. 

пр. Харк. держ. акад. культури. Харків, 2016. Вип. 54. С. 139–147. 

2. Коденко І. І. Координати драматургічної цілісності в 

автентичному виконавстві (на прикладі романтичної і барокової 

інтерпретацій концерту для скрипки, струнних і basso continuo a-moll 

Й. С. Баха). Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. 

наук. пр. Харк. держ. акад. дизайну та мистецтв. Харків, 2018. Вип. 4. 

С. 116-123. 

3. Коденко І. І. Концепції відтворення старовинної музики у 

творчості Ванди Ландовської. Аспекти історичного музикознавства : зб. 
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наук. ст. Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. Харків, 2019. 

Вип. XVII. С. 261–279. 

4. Коденко І. І. Специфіка виконавства старовинної музики: 

історичний аспект. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і 

практики освіти: зб. наук. ст. Харків. нац. ун-т мистецтв ім. 

І. П. Котляревського. Харків, 2020. Вип. 56. С. 93–105.  

 

Статті у зарубіжних виданнях: 

5. Коденко И. И. Формирование аутентичного исполнительства как 

тенденция музыкальной культуры XX-XXI ст. Scientіfіc Educational Center, 

Warsaw, Poland. Science Review, 9 (26), November 2019. С. 12-18.  

 

ABSTRACT 

І. І. Kodenko «Historical performing art as tendency in musical art of 

the last third of XX th century – early XXI st century» – Qualification paper 

not for publication. 

Thesis for Candidate degree in Art History (Ph.D), in specialty 17.00.03 – 

Musical art. – I. P. Kotlyarevsky Kharkiv National University of Arts, Kharkiv, 

2021. – Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Sumy, 

2021. 

In this thesis specific features of Early music, various approaches to its 

interpretation in the sphere of authentic performance are studied and grounded. 

Genesis of authenticity as musical art tendency in the last third of XX th century – 

early XXI st century is described, ways of Baroque musical genres establishment 

are shown with their construction peculiarities, methodologic principles of Early 

music phenomena studies as correlation between “reconstruction” and 

“deconstruction” methods are formulated on the basis of historic scientific 

resources. Scientific novelty of obtained results is connected with introduction of 

insufficiently studied arts history resources devoted to Early music and ways of its 

performance; definition of performing musicians training methods, analysis of 
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performance interpretations of well-known soloists and ensembles engaged in 

authentic Baroque music performance. 

Early music studies in this thesis are based on summas (I. Kwanz, K.F.E. 

Bach, F. Couperin, S. Wirdung, G. Agricola, etc.), manuscripts, notography and 

other historical documents, as well as theoretic description of performance 

expertise of authentic movement leaders (A. Dolmech, V. Landovska, N. 

Arnoncourt, etc.). 

Studies of Early music peculiarities is still important, so todays scientists 

continue researches in their predecessors works and bring their vision to 

formulation of authenticity performance principles (acoustics, instruments, tempo, 

ornamentics, dynamics, etc.). 

Due to developments of French philosophers (J. Baudrillard, J. Lyotard, J. 

Derrida, R. Descartes, etc.) and introduced notion of “deconstruction” by ruining 

stereotypes Early music is realized in a new way (with new interpretations). 

Methodologic principles of authentic performance are formulated, attributes of 

reconstruction and deconstruction methods are explained in connection with 

revival of historic interpretation of Early music. Due to correlation of 

reconstruction and deconstruction methods historic image and sense of 

Renaissance and Baroque music culture are revived. Unique features of each 

historic epoch together with the context of each epoch when corresponding 

instruments appeared, canons of notation and performance. 

Problems stated in the works of authentic movement researchers that are still 

actively studied and developed are also listed. In the beginning only separate 

soloist amateurs (early XX th century, for friends and relatives) were interested in 

authentic performance of Early music. Later instrumental ensembles appeared, 

development of Baroque vocal performance started. Reconstruction method 

allowed to understand and change all expression methods: tempo, movement, , 

touch and strokes, even of the tasks and sense of music as a type of art. 

Deconstruction means “focus transition” of role and details definition that 

decipher the sense of composition. Using this method authentic movement 
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scientists can see that many developments and conclusions on the Early music are 

wrong. This also allows modern public to improve their notion of the culture of 

these epochs. 

Thanks to constant searches and findings of musicians-researchers and 

authentic performers new sides and senses of old composers’ music are opened. 

Comparison of performance interpretations of authentic movement leaders shows 

many new unusual interesting solutions, interpretations of individual performance 

styles, various approaches to touch, phrasing, decorations. Global meaning of 

instruments role functions and transformation of acoustic and their tone dynamic 

characteristics are defined for Baroque music revival. 

Diversity of performance concept can be noted not only at soloists but also 

at ensembles that perform Early music. Large number of ensembles appeared in 

various countries and they are different in many ways: due to national schools, 

musical languages, instruments composition and tone, mentality, musicians’ world. 

But they find their concepts of compositions sounding. Various approaches to 

studies of “real” interpretation for separate compositions are compared in the 

thesis. Various versions of musical performance are often shown and compared in 

order to find such interpretation. Conceptual comparison of well-known musicians’ 

versions is used as comparative approach. Performance versions and 

interpretations are numerous as authentic musicians don’t present compositions as 

completed pieces, but have “live” development and various individual approaches 

from current performers. 

This thesis is devoted to Baroque music, its poetry and esthetics, national 

traditions, composition styles. Systematic analysis of Theoretic concepts on 

historic performance approaches is made. Concepts of authentic movement 

discoverers, key role of old instruments without which truthful Early music revival 

is impossible are defined and examined. Compositions by J.S. Bach, D. Scarlatti 

are used for comparison of various modern performance versions. 

Dramaturgical analysis of early music performance text as part of authentic 

performance is made. Understanding of existence conditions in the time it was 
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created and performed is necessary for its perceptual unity. Due to this genre 

nature of music and its functions in art and life is stressed. 

Keywords: historic performance, authentic performance, authenticity, 

Baroque ensembles, vocal consort, reconstruction, deconstruction, concept, Early 

music 
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ВСТУП 

 
Обґрунтування вибору теми дослідження. У сучасному 

музикознавстві набирає актуальності проблема вивчення історичного 

виконавства (в зарубіжному музикознавстві – система HIPP), в центрі 

котрого розуміння виконавського «автентизму» як художнього опанування 

музичної творчості давніх епох, реконструкції старовинної музики у 

відповідності до першоджерел. У всьому світі зростає інтенсивність цього 

спрямування у виконавстві, що визначає тенденцію відродження музичної 

творчості Середньовіччя, Бароко, Рококо, Класицизму та пізніших часів та 

втілення задумів і уявлень композиторів минулого у сьогоденному реальному 

звучанні. Застосування термінів «історичне виконавство» та «автентичне 

виконавство» характеризує різні грані одного і того ж самого феномену, що 

розглядається в даній роботі, по-перше, з точки зору його еволюції, по-друге, 

як інструменту вивчення природи специфічної взаємодії сучасного виконавця 

та старовинного музичного тексту. В цьому сенсі використання терміну 

«історично орієнтоване виконавство» на думку авторки дисертації, є більш 

доцільним.   

Історичне виконавство цікавить багатьох музикантів різних країн світу, 

які присвячують свою діяльність відтворенню старовинного інструментарію, 

вивченню теоретичних трактатів і манускриптів, розшифровки нотного 

запису, аналізу співвідношення виконавця з музичним текстом, 

переосмисленню традицій музикування та ін. Розвиток цієї тенденції 

обумовлений низкою причин, серед з яких – сучасні типи комунікації, нові 

інформаційні технології, що посилюють увагу публіки до творчості як 

окремих музикантів-віртуозів, так і ансамблевого виконання. Пропоноване 

дослідження є спробою звернутися під вищезазначеним кутом зору до 

розвитку цієї тенденції музичного мистецтва в останній третині ХХ – на 

початку ХХІ століття, коли автентичне виконавство виокремилось як 

самостійний вид мистецтва та набуло актуальності на рівні з академічним. 
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Отже, актуальність обраної теми дисертації зумовлена наступним: 

- недостатністю досліджень з вивчення проблем історичного 

виконавства у вітчизняному музикознавстві; 

- необхідністю осмислення доробку зарубіжних авторів стосовно 

автентизму в музичному мистецтві;  

- відсутністю періодизації розвитку напряму музичного «автентизму» в 

ХХ столітті;  

- необхідністю визначення специфіки виконавських концепцій 

старовинної музики видатних автентистів;  

- необхідністю вдосконалення уявлень про звуко-темброві якості та 

відмінності старовинного інструментарію;  

- доцільністю порівняння інтерпретацій з метою виявлення 

найдосконаліших виконавських версій солістів та ансамблів. 

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

Дисертаційне дослідження виконане на кафедрі теорії музики Харківського 

національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського відповідно 

до плану науково-дослідницької роботи згідно комплексної теми 

«Методологічні та методичні засади сучасного музикознавства: теоретичні, 

естетичні та соціологічні, психолого-педагогічні аспекти» на 2012-2017 роки 

(протокол № 4 від 29.11.2012 р.). Тему дисертації затверджено на засіданні 

вченої ради Харківського національного університету мистецтв імені 

І. П. Котляревського (протокол №4 від 26.11.2015 р.) та уточнено (протокол 

№ 4 від 30.11.2020 р.). 

Мета дослідження – виявити специфіку історичного виконавства як 

окремого феномену в системі художньої практики останньої третини ХХ – 

початку ХХІ ст., теоретично обґрунтувати функціонування даного напряму в 

сучасному музичному соціопросторі. 

Мета зумовила постановку і вирішення таких дослідницьких завдань:  

- розглянути основні аспекти музикознавчої думки в сфері історичного 

виконавства;  
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- визначити етапи розвитку історично-орієнтованого виконавства;  

- з’ясувати особливості авторських концепцій феномену історичного 

виконавства видатних музикантів-автентистів;  

- здійснити компаративний аналіз репертуару, виконавських принципів 

та інтерпретаційних версій видатних виконавців старовинної музики;  

- окреслити особливості функціонування та узагальнити здобутки 

української школи історично-орієнтованого виконавства, встановити її роль у 

розвитку світової виконавської автентистики.  

Об’єкт дослідження – історичне виконавство як феномен музичного 

мистецтва.  

Предмет дослідження – історично-орієнтоване виконавство як 

тенденція музичного мистецтва та його специфіка в останній третині ХХ – на 

початку ХХІ століття. 

Матеріал дослідження складають авторські концепції, виконавські 

записи, нотні тексти, анотації, рецензії на виступи, творча діяльність 

виконавців: піаністів (Г. Гульд, Ж. Лусьє, О. Любимов, Т. Ніколаєва, 

М. Юдіна), клавесиністів (П. Антай, В. Ландовська, Г. Леонґардт, А. Штаєр), 

ансамблів старовинної музики (Е. Перрота «Taverner Players»; Ж. Саваля – 

«Hesperion XX»; Т. Піннока «English Concert»; Р. Гебеля «Musica Antigua 

Koln»; В. Крісті «Les Arts Florissants»; «Freiburg Barogue Orchestra»; 

П. Пандольфо «Лабіринт»; Б. Чалога «Concerto Armonicо»; А. Волконського 

«Мадригал»; «Musica Petropolitana»; А. Лістратова «Golden Age»; 

О. Худякова «Орфаріон», «Contrapunctus»; Т. Грінденко «Академія 

старовинної музики»; «Pracht-Ensemble»; ансамбль «Il Drago» та ін.). 

Методологічна база дослідження ґрунтується на інтегративній 

методології, як синтезу загальнонаукових фундаментальних методів і 

підходів (історичний, культурологічний, системний, компаративний), а 

також спеціальних, притаманних історичному, теоретичному та 

виконавському музикознавству. За допомогою музикознавчих методів, які 

використовуються в дисертації, встановлено типові риси, властиві історично-
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орієнтованому виконавству; щляхом історико-теоретичного аналізу виявлено 

проблематику інтерпретацій творів старовинної музики, досліджено 

особливості репертуару та виконавських принципів видатних музикантів та 

ансамблевих колективів даного напряму, розкрито комплекс виконавських 

принципів гри на інструментах епохи Бароко та Класицизму; залучення 

драматургічного та герменевтично-інтерпретативного методів уможливило 

дослідження звукообразів інтерпретацій піаністів і клавесиністів академічної 

та автентичної традицій.  

Комплексний характер методологічного підходу проявляється як на 

етапі збору інформації, так і під час його опрацювання, систематизації, 

узагальнення тощо. Одними із основоположних методів дослідження є 

історичний та культурологічний, які разом із компаративним аналізом 

забезпечили ґрунтовне вивчення етапів розвитку історичного виконавства, 

головних принципів автентичного виконавства, співставлення різних 

інтерпретаційних версій сучасними музикантами. В результаті вивчення 

історичного виконавства як тенденції музичного мистецтва останньої 

третини ХХ – початку ХХІ століття виникає цілісна система, на основі якої 

формуються виконавські принципи, відтворюються головні ознаки 

історичної інтерпретації старовинної музики, досліджуються та 

узагальнюються основні праці і концепції даного напряму.  

Теоретичною базою дослідження слугували наукові джерела та 

авторські концепції за такими напрямами: 

- музикознавчі трактати XVI - XVII  століть – М. Агріколи [292], 

К. Ф. Е. Бахa [26], С. Вірдунґа [319], Й. Й. Кванцa [117], Ф. Куперенa [147], 

М. Преторіуса [314], Agostino Agazzari, Adriano Banchieri, Giovanni Battista 

Doni, Silvestro Ganassi та Diego Ortiz;  

- з історії музичної культури ХVI - XX століть – роботи Л. Гінзбурга 

[81; 82; 83], В. Григор’євої [77], Н. Ескіної [289, 290], О. Захарової [96; 97], 

Л. Кириліної [118], М. Лобанової [155; 156; 157], М. Сапонова [231; 232; 233], 

М. Сторожко [252], М. Толстобрової [257];  
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- з історії музичного, зокрема фортепіанного виконавства – 

О. Алексєєва [3; 4; 5; 6; 7], Г. Гульда, Б. Монсенжона [183], Г. Нейгауза [203], 

О. Сорокиної [248]; ряд досліджень останніх десятиліть, серед яких: 

дисертації Т. Вєркіної [53], І. Гребневої [76], статті Н. Ескіної [289; 290], 

Г. Каганова [108;109] та ін.; 

- дослідження зі старовинної музики, у т. ч. з клавесинного 

виконавства - Н. Герасимової-Персидської [63; 64], Є. Ігнатенко [105], 

В. Качмарчика [114], О. Круґлової [143], Н. Сікорської [241], О. Шадріної-

Личак [272; 273; 274; 275] та ін.;  

- з історії та теорії автентичного виконавства – Н. Арнонкура [13; 

14], Н. Рябухи [230], Р. Тарускіна (Richard Taruskin) [318], Д. Штокмана 

(D. Stockmann), E. Horbostel та C. Sachs та ін. 

Методи дослідження. Для розкриття змісту заявленої теми 

використано сукупність загальнонаукових та спеціальних музикознавчих 

методів і підходів:  

- історичний метод – для визначення форм музикування, періодів 

розвитку та їх специфіки, а також для вивчення еволюції принципів 

автентичного виконавства в сучасній музичній культурі;  

- аксіологічний метод – для окреслення ціннісних орієнтирів, якими 

керуються виконавці історичного напрямку;  

- історико-теоретичний аналіз – для поглибленого розуміння 

музикознавчих позицій дослідників та для осягнення засобів інтерпретації 

творів старовинної музики;  

- компаративний метод – для концептуального порівняння різних 

версій виконання видатних музикантів сучасності, співставлення класичних 

та автентичних інтерпретацій;  

- жанрово-стильовий метод – для визначення жанрових принципів і 

композиційно-виконавських індивідуальних стилів історичного виконавства; 

- композиційно-драматургічний – для драматургічного аналізу 

виконавських версій академічних та автентичних виконавців;  
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- структурно-системний підхід – для з’ясування ролі автентичного 

виконавства (як підсистеми) у системі сучасної музичної культури; 

виявлення місця старовинного інструментарію в становленні автентичного 

виконавства, індивідуального підходу до осягнення сенсу виконуваного 

музичного твору;  

- герменевтично-інтерпретативний підхід – для врахування значення 

змісту музичного твору та авторського задуму; співставлення різних версій 

виконавського аналізу; 

- кореляція методів «реконструкції» і «деконструкції» – для 

відтворення історичних моделей музичної культури попередніх епох. 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертація є першим в 

українському музикознавстві дослідженням, спеціально присвяченим 

вивченню феномену історично-орієнтованого виконавства як тенденції 

художньої практики останньої третини ХХ - ХХІ століття. У ній вперше: 

- розглянуто основні аспекти музикознавчої думки в галузі історичного 

виконавства, в рамках чого виявлено природу цього феномену як тенденції 

до реконструкції давнього музичного мистецтва у сучасній художній 

культурі;  

- визначено три етапи розвитку історично-орієнтованого виконавства, в 

еволюції якого за типом виконавського підходу можна виділити: кінець ХІХ 

– перша половина ХХ століття; 1950-60-ті роки ХХ століття; остання третина 

ХХ – початок ХХІ століття;  

- з’ясовано особливості та систематизовано авторські концепції 

історичного виконавства видатних виконавців старовинної музики 

(Н. Арнонкур, А. Долмеч, В. Ландовська); запропоновано авторське 

визначення феномену історичного виконавства; 

- здійснено компаративний аналіз та означено параметри співставлення 

інтерпретаційних версій, зокрема романтичної (камерний оркестр під 

керівництвом К. Девіса, соліст Д. Ойстрах) та суто автентичної (капела 

«Golden age», солістка Ф. Лафішева);  
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- на прикладі Київської клавесинної школи окреслено особливості 

функціонування української школи історично-орієнтованого виконавства, 

узагальнено здобутки та визначено її роль у розвитку світової автентистики.  

Удосконалено: 

- термінологічний апарат дослідження (розгляд парних понять 

«історичне музикознавство» – «автентичне музикознавство», кореляція 

методів реконструкції та деконструкції), введено до наукового обігу 

малодосліджені в сучасному мистецтвознавстві джерела. 

Подальшого розвитку набули теоретичні позиції щодо природи та суті 

виконання старовинної музики (органологія музичних інструментів, 

розшифровка нотного запису, зокрема мелізматики тощо). 

Практичне значення результатів дослідження. Матеріали дисертації 

можуть бути використані у подальших працях з окресленої проблематики, у 

навчальних курсах «Історія світової музичної культури», «Історія 

фортепіанного мистецтва», «Музична інтерпретація», «Аналіз музичних 

творів» та ін., а також бути корисними для виконавської практики музики 

епохи Бароко. Напрацювання у цій сфері є цінним доповненням для 

досліджень, що пов’язані з поглибленим розумінням і прочитанням текстів 

старовинної музики сучасними виконавцями та надають ключ до розуміння 

сенсу старовинної музики, що є актуальним для музикантів як автентичної, 

так і академічної традиції. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалась на 

засіданнях кафедри теорії музики Харківського національного університету 

імені І. П. Котляревського. Основні положення були оприлюднені в наукових 

доповідях на міжнародних і всеукраїнських конференціях: «Мистецтво та 

шляхи його осмислення в дослідженнях молодих науковців» (Харків, 2013); 

«Актуальні проблеми музичного і театрального мистецтва» (Харків, 2014); 

«Актуальні проблеми музичного і театрального мистецтва» (Харків, 2015 р.); 

«Композиційно-драматургічна єдність музичного твору» (Київ, 2015); 

«Практична музикологія. Музика Бароко у виконавських проекціях» (Харків, 
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2015); «Гіпертекст сучасного музикознавства» (Харків, 2016); «Ювілейна 

палітра 2019: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і 

композиторів» (Суми, 2019); «Мистецтво та наука в сучасному 

глобалізованому просторі» (Харків, 2020). 

Публікації. Основні наукові результати дисертаційного дослідження 

опубліковані в 5 одноосібних наукових статтях, з яких: 4 – у спеціалізованих 

фахових виданнях, затверджених МОН України, 1 – у зарубіжному 

періодичному науковому виданні. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі Вступу, 

трьох Розділів з висновками, загальних Висновків, Додатків, Списку 

використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 219 сторінок, з них 

основного тексту – 169 сторінок. Список використаних джерел налічує 345 

позиції, з них 28 – іноземними мовами. 

 



 

 

 

19 

 

РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історичне виконавство в царині сучасних виконавських тенденцій  

 

Автентизм як напрям виконавського мистецтва, активізувався на 

початку ХХ ст. Саме тоді у Європі проявився інтерес музикантів до 

старовинної музики, метою якого стало максимально точне відтворення 

звучання музики більш ранніх епох, відповідність інтерпретацій сучасних 

виконавців задумам і уявленням композиторів минулого. Процес вивчення та 

дослідження старовинної музики мав перманентний характер: композитори і 

виконавці різних епох завжди цікавилися і виховувалися на досвіді 

культурних традиціях попереднього. З цього приводу вітчизняний 

музикознавець А. Котляревський зазначав, що і феномен Й. С. Баха, крім 

його власної геніальності, виник на вивченні ним традицій минулого: 

«Й. С. Бах створював твори, які своєю яскравістю значно перевершували 

взяті для наслідування зразки творчості старших сучасників – І. Пахельбеля, 

Д. Букстехуде, Г. Бема, І. Кунау» [138, с. 12]. Визначається проблематика 

зазначеного напряму у виконавстві, який пройшов тривалий шлях еволюції. 

Доки цей процес тривав, змінилося не одне покоління «автентистів», як і 

загальне уявлення про метод та сприйняття виконавства з позицій 

автентичної традиції. Таким чином було сформовано наступну періодизацію 

розвитку історичного виконавства: 

Перший – найранніший (друга половина ХІХ – середина ХХ ст.) – період 

формування історичного виконавства, позначений творчістю А. Долмеча 

(1858–1940) – Англія, 1890 р. та В. Ландовської (1879-1959) – Франція 

1905 р. У своїй творчості вони звернулися до старовинної музики та стали 

першопрохідцями і засновниками автентичного напрямку. Ці виконавці 

розробили певні правила автентизму - канони, що визначили підхід до 

музичного матеріалу попередніх епох та їх історичного контексту, до 
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інструментів, і, власне, до самого виконання. Яскраві приклади – виконані 

вперше А. Долмечем Віольні зошити
1
 в камерних жанрах інструментальної 

музики [322] і В. Ландовською – ДТК Й. С. Баха на клавесині. Концепції 

А. Долмеча і В. Ландовської більше зводяться до спілкування з самими 

інструментами і пошуку конкретних інструментальних рішень. Нагадаємо, 

що і А. Долмеч, і В. Ландовська були блискучими академічними 

музикантами, які досконало володіли мистецтвом гри. Також, у 1905 р. 

німецький віолончеліст К. Дьоберайнер, багато зробив для відродження віоли 

да гамба, а у 1933 р. американський диригент С. Кейп заснував в Парижі 

ансамбль «Pro musica Antigua» (музика Середньовіччя і Відродження), який 

проіснував до 1965 р. Відзначимо, що британський музикант Т. Дарт 

(Лондон) з кінця 1940-х рр., виступав, як клавесиніст, виконуючи музику 

епох Ренесансу та Бароко. 

Такі кроки в певних колах викликали протидію та багато запитань 

академічних музикантів, оскільки автентичне виконавство докорінно 

відрізнялося від того, що прийнято робити в традиційній манері. Цей напрям 

повністю перевертав загальні уявлення про старовинну музику і про музику в 

цілому, які сформувалися на Заході в період становлення романтизму: 

загальноприйнятий підхід до музикування та інструментів підлягав корекції. 

Необхідність перемогти консерватизм академічного мислення і звичок 

вимагала звернутися до витоків формування історично орієнтованого 

виконавства. На той час така сама ж ситуація виникала з кожним із нових 

музичних напрямів і течій: імпресіонізмом, неокласицизмом, джазом, 

дванадцятитоновою тєхнікою письма та ін. 

У даній роботі зроблено спробу відтворити певну модель «барокового» 

музиканта і процес його спілкування з інструментом і музикою, у створенні 

звукообразу епохи Бароко з його нормами суворого і вільного поліфонічних 

                                                 
1
 З 1890 року Долмеч влаштовував концерти барокової музики, громадський резонанс викликало його 

виконання забутих творів для віоли да гамба. Це твори для консорту віолThomas Weelkes - Fantasy for a 

Chest of six viols (Arnold Dolmetsch, Rudolf Dolmetsch, Cécile Dolmetsch, Nathalie Dolmetsch, Carl Dolmetsch, 

Mabel Dolmetsch, 1929); Daniel Norcombe (1576-1626) - Divisions on a Ground (Arnold Dolmetsch & Rudolf 

Dolmetsch, 1929).  
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стилів, basso continuo і мистецтва акомпанементу або solo. Канонічність і 

строгість композиторського письма будь-яких жанрів тісно переплітається з 

такою ж ретельністю і канонічністю виконавських технік будь-яких 

різновидів інструментів. Така «барокова» модель сильно відрізнялася від 

загальноприйнятих норм виконавства – моделей класицизму та раннього і 

пізнього романтизму.  

Сам термін «Early music» (синоніми Старовинна музика або рання 

музика) — як поняття з’явився до другої половини ХХ ст., коли зійшла зірка 

таких ключових фігур автентизму як Н. Арнонкур (до речі, був 

віолончелістом у Віденському симфонічному оркестрі (1952-1969)) і 

Г. Леонґардт (клавесиніст), коли почалася детальна робота з виконавськими 

стилями. Інтерпретації історичного охоплення «ранньої музики» 

розрізнялися, але до часу появи визначення Early Music це вся рання музика і 

аж до виникнення сучасного малеровського оркестру (1860-ті роки), тобто 

включає в себе головним чином середньовічну музику (500-1400), музику 

епохи Відродження (Ренесанс) (1400-1600), бароко (1600-1750), Віденський 

класицизм і ранній романтизм (Шуберт, Шуман, Шопен та ін). Early music – 

це не просто робота з трактатами і факсимільними нотними виданнями, а й 

застосування відповідного інструментарію: відновлення старовинних 

інструментів або створення їх точних копій; відтворення на них музики 

минулого, створення виконавських методик, шкіл і товариств, які 

спеціалізуються саме на старовинній музиці. Термін «Early music» означає не 

лише музику відповідних епох, а і тенденцію у виконавській практиці, 

пов’язану з максимально точним відтворенням звучання, яке було 

характерним для того чи іншого історичного часу, що отримало назву 

«автентичне виконавство».  

До сфери відповідальності за чистоту стилів Early Music входить майже 

вся музика від давнини і до ХХ ст., а, починаючи з ХХ ст., виникнення 

неокласицизму зумовлює використання клавесину скрізь: від концертів 

класичної музики і до естради та кінофільмів. Клавесин ― «король 
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інструментів» XVII-XVIII ст. - повертає свої права, а разом з ним і багато 

інших старовинних інструментів.  

На думку автора цієї роботи, вся автентична концепція будується на 

тому, що феномен Early Music тягнеться мало не з перших нотних записів і 

до періоду творчості Й. Брамса. Це і звуковий тон, і тембр інструменту, 

штрихові рішення, інше ставлення до vibrato та самої музики. Визначається, 

що ставлення виконавців до музики поступово змінювалось у бік височини і 

аристократичності. Тому є дуже багато підтверджень у самих різних сферах 

виконавства і композиторства. Наведемо кілька прикладів: всі звикли до 

сформованої романтичної концепції виконання Віолончельного концерту 

А. Дворжака, яку з разу в раз повторюють майже всі віолончелісти і відійти 

від даного уявлення вельми складно. Концерт А. Дворжака № 2 h-moll для 

віолончелі з оркестром можна вважати квінтесенцією академічності і 

консерватизму романтичного підходу до музики. Але далеко не всі, навіть з 

вузького кола виконавців та слухачів, знають, що коли А. Дворжак писав цей 

Концерт (1895), ще не було металевих струн і майже не застосовували 

шпиля, а ці дві обставини вельми важливі для його виконання. Це звуковий 

тон, тембр інструменту, штрихові рішення та інше ставлення до вібрато і до 

самої музики. Теж можна сказати і про віолончельні сонати Й. Брамса і 

багатьох інших композиторів-романтиків. Отже, навіть такі хрестоматійні 

приклади академізму потребують перегляду з точки зору виконання цих 

творів у автентичних умовах оригінального інструмента. 

У зв’язку з цим треба відзначити, що сфера досліджень автентичного 

інструментарію настільки широка, що твори віденського класицизму і 

раннього романтизму воліють виконувати на хаммерклавірах, Шопена на 

прямострунному Ерарі, а Дебюссі на фортепіано різних англійських моделей, 

які існували в його час і для яких він писав. Дотепер немає універсальних 

музичних рішень, тому до кожної конкретної епохи, композиції, інструменту 

повинен бути свій індивідуальний підхід, обумовлений історичним 

виконавством. 
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Другий період історичного виконавства – (1950–70-ті роки ХХ ст.) 

розвиток концепцій ансамблевого виконавства, поява оперних постановок 

(Західна Європа), нових оригінальних художніх рішень у сфері автентизму. 

Тоді багато музикантів Західної Європи звернулися до старовинної музики: в 

1952 р. у США Н. Грінберг заснував перший професійний ансамбль «Pro 

musica», у 1955-59 рр. Т. Дарт керував бароковим оркестром «Philomusica of 

London». Одним з перших був нідерландський музикант Густав Леонґардт 

(1928-2012), який вивчав у Базелі орган і клавесин (1947-1950) під 

керівництвом Едуарда Мюлле, а в 1950 р. дебютував у Відні як виконавець-

клавесиніст з «Мистецтвом фуги» Й. С. Баха. До речі, згодом він знімався в 

ролі Й. С. Баха в художньому фільмі «Хроніки Анни Магдалени Бах» (1968), 

де за сюжетом вникав у специфіку інструментарію і виконавських технологій 

тієї епохи [296, с. 18].  

Працюючи з австрійським віолончелістом Н. Арнонкуром, вони разом 

відтворювали специфіку музики старовинних композиторів. У 1953 р. 

Н. Арнонкур зі своєю дружиною, скрипалькою, створив ансамбль 

старовинних інструментів «Сoncertus musicus», а з 1957 р. почав виступати з 

цим ансамблем публічно. Через 20 років (у 1971-89-х рр.) Н. Арнонкур і 

Г. Леонґардт записали всі церковні бахівські кантати. До другого періоду 

можливо віднести також виконавську діяльність Франса Брюггена 

(блокфлейта), Тревора Піннока (клавесин та диригент), братів Кейкенів 

(Сигизвальд – барокова скрипка, альт, віола да спалла; Бартольд - 

блокфлейта; Віланд – віола да гамба, віолончель).  

У ці часи поступово поширювалася тенденція, пов’язана з 

відтворенням барокових композицій на історичних інструментах. З’явилися 

відповідні міжнародні конкурси для солістів і ансамблів: клавесинний 

конкурс ім. Волконського (М. Святкевич лауреат І міжнародного конкурсу), 

міжнародний фестиваль «Early Music» у Хейзлмірі (Велика Британія), в 

якому брали участь кращі барокові музиканти світу – Н. Арнонкур, 

К. Безуденхаут, В. Ілісавський, Г. Леонґардт, П. О’детт та ін. Цей 
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Міжнародний фестиваль старовинної музики, заснований А. Долмечем у 

1925 році (в якому виступали ще його діти), проводиться щорічно.  

В окреслений період у різних країнах утворилась величезна кількість 

музичних колективів, що займалися старовинною музикою. Зростання 

масштабів цього руху спостерігалося в найрізноманітніших областях. 

Зауважимо, що орбіта автентизму, крім епохи Бароко, включає нині музику 

Середньовіччя і Ренесансу, Класицизму, а також романтичного XIX ст. Крім 

того, до зазначеної сфери входить хореографія (постановка історичних танців 

– як ренесансних, так і барокових), відновлення історичних костюмів і 

драматургії, що дозволяє успішно реалізовувати різні проекти – від 

постановок містерій раннього Середньовіччя до грандіозних оперних вистав 

Г. Ф. Генделя, Ж. Б. Люллі, Н. Порпори, Ж. Ф. Рамо.  

Протягом останньої третини ХХ ст. автентична практика інтенсивно 

розвивалася, залучаючи старовинну музику в культурне життя Європи. Якщо 

у 1970-ті роки увага вчених і музикантів-автентистів переважно 

зосереджувалася на особливостях сприйняття різних історичних стилів і 

фундаментальних закономірностях, пов’язаних з психологією 

композиторської творчості того чи іншого періоду, то на початок ХХІ ст. 

було накопичено великий фактологічний матеріал, (трактати, нотні записи, 

статті та дисертації), пов’язаний із вивченням різноманітних документальних 

джерел та експериментів у сфері виконавської творчості. До кінця ХХ ст. в 

світі вже не залишилося жодного музиканта, хто не знав би про явище 

автентизму. Покоління автентичних музикантів змінювали одне одного, 

вражаючи слухачів багатством і невичерпністю форм історичного 

виконавства. Їх концертне життя охопило не тільки європейський континент, 

а й інші країни: по всьому світу відкриваються школи, проводяться 

фестивалі, конкурси та семінари, з’являються товариства любителів 

старовинної музики. 

Третій період – рубіж XX–XXI ст. – можна окреслити як відповідний 

діяльності нині існуючих ансамблів та окремих концертуючих музикантів. 
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Крім того, з’явилися ансамблі нової формації, що володіють креативністю і 

віртуозністю в опануванні старовинних інструментів. Центр уваги в цей 

період зміщується на виконавця-інтерпретатора, аранжувальника, 

розшифрувальника, «законодавця» смаку і суворого зберігача чистоти стилю, 

подібно тому, як практично кожен композитор епохи Бароко був видатним 

віртуозом-виконавцем. Наприклад, сучасники цінували виключну 

виконавську майстерність Й. С. Баха який був неперевершеним органістом і 

клавесиністом, володів високим мистецтвом імпровізації.  

Типовим для музикантів епохи Бароко було і володіння різними 

інструментами. Музикознавець І. І. Польская підкреслює: «дослідження 

органологічних і функціонально-рольових аспектів еволюції ансамблевої 

музики в епоху Бароко безпосередньо пов’язано як з вивченням 

«інструментальних» шляхів формування провідних жанрових типів 

камерного ансамблю, до числа яких належать різні дуети, тріо, квартети, 

квінтети, так і з розглядом жанрово-семантичних, комунікативних 

особливостей функціонування барокових ансамблів» [214, c. 113]. Цей 

коментар влучно характеризує стан розвитку камерно-ансамблевого 

виконавства барокового часу. Ідеї та питання, що виникли у витоках 

автентичного руху, продовжують активно розвиватися. Якщо спочатку 

автентичним виконанням старовинної музики займалися поодинокі 

музиканти-солісти, практично в колі сім'ї та друзів, то в подальшому 

з’явилися інструментальні ансамблі різного складу. 

Оскільки зміни стилів відбуваються поступово, існує період, що 

об’єднує різні епохи, де важко розмежувати і визначити риси однієї з них. 

Так, наприклад, деякі ренесансні твори дуже схожі на раннє бароко, а є 

класичні, написані повністю згідно бароковою традиції. Те саме можна 

сказати і про ранній романтизм, що вміщає в себе риси і традиції Бароко, 

Класицизму, зрілого та пізнього Романтизму. Ця ж проблема постає знову, 

коли стикаємося з неокласицизмом, але вона легко піддається вирішенню, 

якщо знати закони автентизму. Так, наприклад, відомий на терені автентизма 
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віолончеліст і контрабасист Володимир Коденко [323] на одному з 

педагогічних семінарів у якості експерименту виконав з ансамблем 

віолончелей фрагмент знаменитої бразильської Бахіани Е. Віла Лобоса, але 

не в зовсім типовій для неї версії. Партію віолончелі він грав не pizzicato, а 

смичком, і в результаті отримав цілком повноцінну партію basso continuo, яка 

нічим не відрізняється від віртуозних континуових партій Й. С. Баха і 

Г. Ф. Генделя, а в якості підтримки був залучений клавесин з цифровкою 

басової партії. Сприймалося і слухалося все чудово, бо до стилю Й. С. Баха 

ми звикли, а єдиною перешкодою для реалізації цього сміливого плану став 

тільки розмір 5/4 замість 4/4.  

Часто трапляється, що те, що бачить автентичний виконавець, не 

бачить академічний. Академічний музикант буде намагатися «чесно» 

вираховувати і мислити на п’ять, автентист же, який кожного дня має справу 

з мелодійними і басовими лініями, а також звик до геміолів, легко розпізнає 

чотиридольний розмір в тій чи іншій басовій лінії. Таким чином, В. Коденко 

отримав повноцінне basso continuо у вигляді басової віолончельної лінії і 

генерал-басової цифровки клавесину, а слухачі почули завдяки цій 

інтерпретації прекрасний бароковий твір, причому одразу стала зрозумілою 

назва «Бахіана» і як вона створювалася Е. Віла Лобосом. Даною концепцією і 

простотою підходу інтерпретації В. Коденко повністю розшифрував твір 

Е. Віла Лобоса, чим викликав повне розуміння і захват публіки. 

З якими ж проблемами стикаються у сучасній музичній культурі 

прихильники і послідовники автентизму? Вже нікого нічим не здивуєш: 

найсміліші інструментальні проекти вже прозвучали, а оперні вистави 

відбулися; основний пласт старовинного репертуару записаний кращими 

колективами, а автентизм зайняв почесне місце у світовій музичній культурі. 

Передові та освічені музиканти все більше прислуховуються до автентистів і 

переймають їх виконавську манеру: змінюються штрихи, фразування, темп, 

розшифровки мелізмів та ін. Це доведено всім ходом розвитку історичного 

(автентичного) виконавства. 



 

 

 

27 

 

В дисертації реалізована спроба виявлення періодизації формування 

історичного виконавства, що налічує три періоди. Кожен з наведених 

періодів унікальний, маючи низку виняткових властивостей та свою 

специфіку. Перший період – це занурення в світ автентизму і бароко, другий - 

виконання творів з врахуванням всіх правил і канонів, стосовно епохи, що 

були напрацьовані у попередньому досвіду виконавців. Третій - 

демонстрація усіх інтерпретацій барокового мистецтва: інструментальної та 

вокальної музики, мелодекламації, танцю, театру і інших.  

 

1. 2. Історіографія та джерельна база дослідження 

 

Для створення цілісної характеристики дослідницького і виконавського 

підходів щодо інтерпретації музики попередніх епох вбачається за необхідне 

розглянути генезу і шляхи становлення історичного виконавства та 

проаналізувати його висвітлення в зарубіжному журналі «Early music», що є 

репрезентативним виданням з питань відновлення старовинної музики.  

Однією з характерних ознак музично-виконавського мистецтва другої 

половини ХХ ст. є прагнення музикантів до відродження забутих або 

маловідомих творів композиторів минулих епох, що з великим ентузіазмом 

сприймається публікою. Ця тенденція виникла в Європі після Другої світової 

війни і, вельми динамічно зростаючи в різних країнах, сьогодні зветься 

«історично орієнтованим виконавством». Поряд з інструментальною 

музикою, сюди належить також виконання чоловічими голосами 

(контратенор) високих «жіночих» вокальних партій, написаних для співаків-

кастратів у ранніх операх, та високих сольних партій з репертуару церковної 

музики XVIII ст. хлопчиками, а не співачками, як це і передбачалося 

авторами творів. У результаті досконального вивчення історичних фактів і 

комплексу літературних джерел (зокрема, дослідження О. Круглової) 

можливо запропонувати певну низку наукових питань, що неминуче 

виникають при розгляді проблеми, заявленої у дисертаційному дослідженні.  
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Перш за все необхідно відзначити декілька принципових позицій 

провідних учених, які досліджували автентичне виконавство у контексті 

культурології та суміжних гуманітарних дисциплін. Насамперед звертаємось 

до історичних джерел: це трактати XVI-XVIII ст. – С. Вірдунга (1511) [319, 

c. 29; 299], Й. Й. Кванца «Досвід настанови по грі на флейті Traversiere» 

(Берлін, 1752) [116]; Ф. Куперена «Мистецтво гри на клавесині» (1717) [147]; 

К. Ф. Е. Баха «Досвід гри ...» [26]; праці з історії музичної культури 

ХVI-XX ст. – Н. Ескіної [289, 290], Л. Кириліної [118], М. Лобанової 

[155,156,157]; М. Сапонова [231, 232, 233], М. Сторожко [252], 

М. Толстобрової [257].  

У першій період представленої класифікації були створені: 

фундаментальна праця А. Долмеча, що стала капітальним теоретичним 

обґрунтуванням автентизму (Лондон, 1915), де повністю викладена його 

концепція про старовинну музику; трактат «Інтерпретація музики XVII і 

XVIII ст., за матеріалами сучасників» [297]. ХIХ століття подарувало світу 

багато чудових музикантів, серед яких – В. Ландовська. Вона у своїй книзі 

«Про музику» [152] підкреслила особисте відношення до композиторів 

минулого, а також своє ставлення до виконання старовинної музики.  

До другого покоління «автентистів» належить Н. Арнонкур (1929–

2016) - прихильник культури барокового виконавства. Книга Н. Арнонкура 

«Музика мовою звуків» [14] - одна з найбільших робіт про старовинну 

музику середини ХХ ст. В останні роки ХХ – на початку ХХІ ст. за цією 

проблематикою з’являється низка досліджень, серед яких дисертація 

Т. Б. Вєркіної (2008) з проблеми актуального інтонування [53], І. Гребнєвої 

про скрипковий стиль А. Кореллі [76], статті Г. Каганова про музичне 

інтонування Бароко [108, 109], Н. Рябухи про виконавський звукообраз 

музичного твору [230], Н. Ескіної про крайнощі барокової стилістики [290] та 

«Букстехуде й німецьке бароко» [289], Сапонова М. «Мистецтво імпровізації: 

Імпровізаційні види творчості в західноєвропейській музиці середньовіччя і 

Відродження» [231] та ін. 
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Сучасні вітчизняні дослідники, зокрема, представники Київської 

клавесинної школи (Н. Сікорська, О. В. Шадріна-Личак, С. Шабалтіна), у 

своїх працях вивчають епоху Бароко, працюючи над різними питаннями. У 

спеціальній літературі продовжують розвиватися окремі позиції і спроби 

визначення засобів автентичного виконання старовинної музики. Зокрема, у 

дисертації Н. Сікорської [238], яка є відомою виконавицею старовинних 

творів на клавесині, розглянута низка питань, пов’язаних із музикою епохи 

Бароко: специфікою нотації, вживанням старовинних інструментів, 

особливостями редакцій та ін. На наш погляд, твердження Н. Сікорської, яка 

відносить народження автентизму до початку XIX ст. (у зв’язку з різними 

редакціями рукописів XIX ст.), є дискусійним, тому що історичного 

виконання як такого ще не існувало, адже ми знаходимо тільки окремі 

приклади звернень до барокових творів у деяких професійних виконавців. 

Наприклад, авторка висвітлює посилення інтересу та різнобічного засвоєння 

спадщини: поява шкіл духовної музики (1810–1820 рр.), що надає нового 

життя духовній і світській вокально-хоровій музиці Ренесансу [241]. Також 

вона підкреслює, що «клавірна музика XVII–XVIII ст. повернулася у 

концертну практику, починаючи з 1830 р. (історичні концерти з 

використанням як фортепіано, так і старовинного інструментарію (Ф. Фетіс, 

І. Мошелес). Легендарними піаністами (Ф. Шопен, Ф. Ліст, Ш. Алькан, 

К. Таузіг та Т. Лешетицький) виконувались твори Й. Баха, Д. Скарлатті та 

Ф. Куперена» [241]. Водночас, на думку дослідниці, «концепція 

ретроспективних програм клавірної музики сама по собі не була запорукою 

конкретного виконання з погляду барокового стилю, навіть за умов 

залучення старовинного інструментарію» [241, с. 6], хоча наприкінці XIX ст. 

вона відзначає утворення ансамблів старовинної музики (Л. Дьемер, 

А. Казадезюс, П. Таффанель) та спроби відродження клавесину в 

концертному просторі (Гровле, Л. Дьемер, Делькур, А. Казелла, Паторні-

А. Казадезюс, В. Ландовська, К. Сен-Санс).  
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Стильові параметри автентичного виконавського стилю Бароко у 

клавірній творчості кінця XVI – початку XVIII ст. та її фіксації у нотному 

запису та ін. [241, с. 7.] Н. Сікорська осмислює у вигляді ієрархічної системи. 

Вона пише: «Відтворення музики за узагальненим (схематичним) бароковим 

записом вимагає усвідомлення одних властивостей музично-мовного процесу 

на основі інших, що самі собою їх передбачають, наприклад, історично 

коректну темперацію клавіру виконавець обирає з-поміж загально відомих 

або створює сам залежно від використаних модусів – ладотональностей і 

гармонічної лексики твору, розуміння виразного потенціалу ладових тяжінь, 

виявлених у процесі музичного мовлення» [241, с. 7]. Вона також вивчає 

питання теситури, залежно від контексту, руху, афектів, темброво-

обертонового колорування, клавесинного механізму оркестровки, 

метроритмічної структури, переданих артикуляційними, агогічними, 

орнаментальними прийомами [241, с. 8]. 

Н. Сікорська виявляє різні підходи до музичної спадщини, що 

реалізовані в неавторських редакціях доби Романтизму відповідно до ступеня 

їх оріентації на бароковий чи романтичний стилі. Науковицею 

запропоновано визначення уртекстно-оріентованого типу редакцій, який 

документально підтвержує становлення історично інформованого 

виконавства у XIX ст. Авторка відзначає, що: «сучасна концепція історично 

інформованого виконавства (ІІВ) базується на системному підході до 

реконструкції традицій музики минулого» [241, с. 11]. Вона підкреслює, що 

існує два основних типи редакцій – адаптаційний і уртекстно-оріентований; 

та акцентує наявність перехідного типу редакцій у другій половині XIX – на 

початку ХХ ст., простежуючи спадкоємність традицій редагування.  

О. В. Шадріна–Личак у своїй дисертації розглядає теоретичні і 

методичні засади для освоєння жанру безтактової прелюдії в сучасному 

історично-орієнтованому виконавстві, з урахуванням особливостей 

вітчизняної виконавської практики. Вона диференціює особливості 

клавесину французького типу, лютневу виконавську традицію, генерал-бас, 
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правила орнаментування [272]. Дослідниця підкреслює значення 

виконавських та методико-педагогічних проблем в розумінні «діалогу 

культур» старовинної музики та сучасності. Вона акцентує на тому, що у всіх 

наявних дослідженнях безтактова прелюдія розглядається поза широким 

історичним контекстом і представляється вузьким, специфічним явищем 

французької клавесинної школи. Натомість, такий підхід значно обмежує 

розуміння сутності даного жанру, його історичної ролі та функції. Відповідно 

неповною залишається також і загальна «модель» західноєвропейського 

музичного Бароко. 

О.В. Шадріна-Личак зробила комплексний аналіз механізму 

формування «лютневого» звучання клавесину, детально розглянула 

особливості механізму інструментів італійського та французького типу, а 

також специфіку клавірної техніки в епоху бароко. За її визначенням, 

клавесинний лютневий стиль представляє системний комплекс засобів, що 

охоплюють фактурне викладення, організацію гармонічного руху, смислове 

вибудовування гармонічної основи музичної тканини, її мелодизацію та 

сонористичне забарвлення [272, c. 3-6]. Дослідниця розглядає історичні 

особливості функціонування жанру безтактової прелюдії у французькій 

клавесинній музиці епохи Бароко. Однак, на погляд авторки дисертації, в 

аналізованій роботі бракує конкретних версій виконання безтактової 

прелюдії різними музикантами.  

С. Шабалтіна зробила акцент на традиційних моментах історичного 

виконавства на клавесині; також у своїй статті вона розглянула вплив 

клавірного мистецтва минулого на сучасне виконавство. Дослідниця 

підкреслює значний вплив історичного виконавства на сучасну фортепіанну 

гру, завдяки чому відбулась зміна традиційних уявлень й більш детально 

позначились риси музичних стилів: бароко, рококо, галантного, 

сентиментального, - та їх взаємозв’язок з пізнішими напрямками 

фортепіанного мистецтва. Виконавцю музики бароко, на її думку, важливо 

знати про способи артикуляції на історичних інструментах, організацію часу, 
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особливості авторських вказівок у нотному тексті та відповідність традиціям 

того часу [268]. Продуктивною є її думка, що у наш час взаємодіють дві 

тенденції виконання музики XVIII ст. – як на історичних інструментах, так і 

на сучасному роялі. 

У своїй дисертації Ігнатенко Є. В. відзначає, що зацікавленість 

музичним мистецтвом віддалених від нас епох – це одна з характерних 

тенденцій культури, яка намітилася в минулому ХХ ст. та стала однією з 

найактуальніших у наші дні. Робота музикознавців з манускриптами, 

історичні та культурологічні дослідження, пошук виконавцями автентичної 

манери виконання давньої музики – то є різні ланки тривалого процесу 

глибокого поступового засвоєння спадщини старих майстрів [105]. Ігнатенко 

розкриває семантичну роль риторичної інтонації у контексті естетичних 

уявлень XVIII ст. (на матеріалі інтонаційно-синтаксичної системи вокальних 

концертних творів) [105, c. 12]. Контрастність та антиномічність дослідник 

визначає як стильові домінанти барокового мистецтва. 

Дослідження цієї теми цікавить представників не тільки клавірного 

мистецтва, а й виконавців на інших інструментах. Систематизація різних 

поглядів надає можливість удосконалити теоретичні позиції щодо важливості 

врахування контексту епохи та особливостей розвитку інструментарію та 

виконавства. 

Так, комплексно досліджує історію німецького флейтового мистецтва, 

визначає основні етапи розвитку та історіографію В. Качмарчик. У своїй 

роботі [114] він відстежив важливі етапи розвитку конструкції флейти та 

еволюції її механіко-акустичної системи, зробив аналіз технології 

виконавського процесу в тісному взаємозв’язку з реформуванням конструкції 

флейти. Музикознавець розкрив визначальну роль Й Й. Кванца у формуванні 

німецької флейтової школи. У зв’язку з цим В Качмарчик аналізує дві 

масштабні роботи: Й. Й. Кванца «Докладне й грунтовне навчання гри на 

флейті» та Й. Тромліца «Про багатоклапанову флейту». Це надало науковцю 

підстави стверджувати, що Й. Тромліц формує більш розвинутий, у 
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порівнянні з Й. Й. Кванцем, тип амбушура, котрий сприяв покращенню 

якості звуковидобування і виразності виконання. В. Качмарчик підкреслює, 

що спираючись на педагогічні принципи та виконавську естетику 

Й. Й. Кванца, К. Ф. Е. Баха, Л. Моцарта та інших німецьких музикантів, 

Й. Тромліц розвиває флейтову дидактику і технологію гри, а його суттєвим 

досягненням як конструктора став перехід від емпіричних до математичних 

методів акустичних розрахунків і формування хроматичної диспозиції 

звукоряду інструмента. Вчений акцентує, що у «Мистецтві гри…» 

А. Фюрстенау були внесені важливі доповнення у розділ про дихання, що 

розкриває основні елементи виконавської технології, а саме механізм 

дихання. Ним розглянута також творчість мангеймського флейтиста-віртуоза 

Й. Б. Вендлінга. На жаль, у роботі В. Качмарчика не були висвітлені питання 

специфіки і генезису автентичного виконавства як художнього феномену. 

З низки відзначених митців В. Качмарчик виділяє Й. Й. Кванца – 

творця найбільш масштабного репертуару для улюбленого інструмента, 

порівнюючи його доробок зі скрипковою спадщиною А. Вівальді. Таке 

порівняння не випадково, адже спочатку Й. Й. Кванц був вірним 

послідовником А. Вівальді (у жанрі інструментального концерту), але згодом 

йому вдалося знайти свій власний стиль. Як висновок, В. Качмарчик 

підкреслює роль Й. Й. Кванца у прагненні перетворити флейту з 

оркестрового інструмента в сольний, підняти флейтове мистецтво гри до 

рівня скрипкового, що посприяло становленню методів автентичного 

виконавства. Одним з вагомих аспектів роботи В. Качмарчика є дослідження 

сутності естетики Й. Й. Кванца, де аккумулюються кращі досягнення не 

тільки інструментального, а й вокального виконавства, формуються нові 

естетичні принципи теорії та практики флейтового мистецтва. За 

змістовністю й оригінальністю ідей трактат Й .Й. Кванца спрямований на 

формування світогляду музиканта. За думкою музикознавця, головною ідею 

Й. Й. Кванца є вибудова цілісної системи підготовки всебічно розвиненого 

флейтиста-соліста, який глибоко осягнув стильову розмаїтість і особливості 
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інтерпретації старовинної музики, вільно володіє навичками імпровізації у 

стилі автентичного напряму й здатен своїм виконанням принести естетичну 

насолоду слухачу. В. Качмарчик відзначає, що початок епохи романтизму й 

«блискучої віртуозності» вимагав перегляду сформованих Й. Й. Кванцем та 

розвинутих Й. Тромліцем фундаментальних основ теорії флейтового 

виконавства та педагогіки, не сумісних з естетикою нової ери в мистецтві.  

Значну увагу В. Качмарчик приділив також виконавському мистецтву 

та винахідницьким досягненням майстра-виконавця і реформатора флейти 

Т. Бьома, досліджуючи процес удосконалення механіко-акустичної системи 

зворотно-конічної флейти. Дослідником визначено складові локального і 

«тотального» вдосконалення Т. Бьомом механіко-акустичної системи флейти, 

що сприяли значному підвищенню технічних і виражальних можливостей 

інструмента та істотному поліпшенню зручності гри [114]. Загалом флейта 

Т. Бьома стала одним з найдосконаліших інструментів у групі духових, 

ознаменувавши остаточний перехід на хроматичну диспозицію звукоряду. 

Створюючи циліндричну флейту (1847), німецький майстер спирався на 

дванадцятиступеневу (півтонову) шкалу, котра стає підгрунттям для 

визначення місця розташування звукових отворів. Формування акустичної 

системи інструмента стало можливим тільки на засадах рівномірної 

темперації, що важливо для традицій автентичного виконавства. 

Поряд з тим, В. Качмарчик дослідив діяльність ключових постатей в 

історії флейтового мистецтва Німеччини в контексті взаємозв’язку процесів 

удосконалення інструмента, розвитку флейтової технології та методики 

навчання гри на інструменті. Він відзначив динаміку розвитку технології 

виконавського процесу на флейті. Хоча автор деталізує процес 

удосконалення флейти та вживання інструмента у практиці зазначеного 

періоду, він не ставив за мету охарактеризувати історичне виконання творів 

старовинних композиторів. 

В контексті нашого дослідження вбачається за доцільне відзначити 

роботу О. Круглової щодо вокального історичного виконавства. В її 
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дисертації «Традиції барокового вокального мистецтва і сучасне виконавство 

на прикладі творів Р. Ф. Генделя» (2007) [143], присвяченій проблемам 

автентичного вокального виконавства, розглядаються питання вокального 

виконавства епохи бароко: сутність традицій, афекти та їх інтонаційна 

реалізація; мелодійна орнаментика; особливості барокової динаміки, 

темпоритму, вокально-мовної та музичної артикуляції. О. Круглова 

досліджує особливості вокального виконання музики Бароко в умовах 

сучасної концертної діяльності в галузі вокального історичного виконавства; 

розглядає довільну орнаментику співаків XVIII cт. Гаетано Гваданьї, 

Ізабелли Жирардо й виконавське прочитання партій з творів Г. Ф. Генделя 

сучасними вокалістами.  

Дослідниця вказує, що до виконавчого життя відроджуються величезні 

пласти музичної спадщини: мотети, сольні кантати, арії та опери 

композиторів XVII – першої половини XVIII ст., завдяки чому концерти 

барокової музики збирають численні слухацькі аудиторії. Одним з 

найвиконуваніших композиторів бароко вона вважає Г. Ф. Генделя. Твори 

Г. Генделя надають уявлення про яскравість та багатобарвність вокально-

інструментальної музики, вони наповнені театральним пафосом та 

яскравістю ефектів, вони драматичні, в них сплавлені різні європейські 

музичні напрями та стилі цілої епохи. Епоха Бароко обіймає особливе місце у 

вокальному мистецтві і свідчить про розквіт італійської школи bel canto – 

сольного еталонного професійного співу (період кінця XVII – XVIII ст.). 

Справжнє мистецтво bel canto завершилося разом з уходом кастратів, для 

яких їх мистецтво було всім, тому вони проявляли старанність в його 

вдосконаленні, були майстерними артистами й відмінними вчителями. 

О. Круглова підкреслює, що в даний час вокалісти-виконавці вивчають 

музику старих майстрів, але, на жаль, мало хто з них володіє відповідним 

звукодобуванням і практично ніхто не застосовує орнаментику, а академічна 

стилістика виконання повністю суперечить естетиці Бароко, через що 

виконання барокової музики вокалістами стає пересічним та неясним. На її 
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думку, це є аргументом на користь необхідності наукових досліджень у 

даному напрямку. О. Круглова вважає: «Щоб бути компетентним виконавцем 

барокової музики, потрібна певна професійна підготовка» [143]. Бажано було 

б таку підготовку здійснювати на теоретичному та практичному рівнях не 

тільки у країнах Західної Європи та Росії, а й в Украіні.  

Дослідниця акцентує на проблемах, пов’язаних з розумінням теорії і 

практики автентичного вокального виконання, серед яких визначає 

трудомісткий процес становлення високоосвіченого музиканта-вокаліста. 

Домінуючим тут є розвиток слуху з перших професійних кроків, уявлення 

про культуру вокального звуку, про правильну вокалізацію і поліпшення 

роботи голосового апарату. Усі ці навички виробляються роками. Динаміка 

сучасного світу підштовхує молодих виконавців до вибору музичного 

матеріалу підвищеної складності, що веде до форсування голосу і супутніх 

руйнівних процесів через відсутність міцної вокальної-технічної бази. 

Виконання арій, пісень, мотетів у наш час потребує від співака добре 

налаштованого голосу: великої еластичності всього голосового апарату, 

різноманітності способів дихання у поєднанні з усіма видами атаки звуку, 

повного виявлення тембрального багатства, пом’якшення різких, 

«металевих» обертонів.  

О. Круглова відзначає, що музика епохи бароко вимагає від виконавця 

яскравих творчих здібностей, оскільки особливістю музики цього часу є 

менш деталізована з точки зору динамічних, темпових, артикуляційних 

позначень нотна фіксація. Настанови в застосуванні орнаментування і 

варіювання повторюваних частин мелодії призначалися для вокалістів з 

метою утримання їх від манірності, оскільки в епоху Бароко композитор, 

акомпаніатор, капельмейстер і виконавець-інструменталіст були в одній 

особі, на відміну від співаків, які виконували здебільшого чужу музику.  

Відсутність у вітчизняному співацькому мистецтві спадкоємності 

виконавських традицій, що йдуть від бароко, викликає необхідність пильної 

уваги до проблем розуміння і правильного відтворення сучасними 
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вокалістами старовинних музично-художніх текстів. Вокалісту-виконавцю 

треба знати співацьку традицію епохи Бароко, специфіку її музично-виразних 

засобів (динаміки, темпоритму, вокально-мовної артикуляції, орнаментики) 

та вокальної техніки (голосоутворення, емісії звуку, дихання) та ін. Для 

адекватного відтворення вокальної барокової музики необхідно насамперед 

визначити афект твору, в опорі на характерні позначення: темпоритм, 

танцювальність, лад і тональність, словесний текст і зміст, синтаксис мелодії, 

а далі підібрати відповідні виконавські засоби для втілення цього афекту. 

Одним з найголовніших і визначальних засобів для передачі афектів є 

розшифровка тексту, тому що для втілення душевних переживань велике 

значення мав характер руху.  

Автентичність вимагає обов'язкового виконання мовою оригіналу, 

дотримання артикуляційної бази, законів фонетики і правил вокальної 

орфоепії. Чітка декламація художнього тексту – одна з найважливіших умов 

у мистецтві співу бельканто. Виконавцю старовинної музики необхідно знати 

способи інтонування музики, вміти правильно розчленовувати звукову лінію 

і належним чином знаходити точні інтонації в мелодійному малюнку 

відповідно до втілюваного афекту. Legatо з’являється основним прийомом 

вокального виконавства: адже чіткий рівний спів – ідеал bel canto.  

Найскладнішою з проблем стилістично адекватної інтерпретації 

вокальної музики бароко є орнаментика. Тут основною вимогою є майстерне 

володіння прийомами варіювання і орнаментації мелодії, тобто вміння 

виконавця імпровізувати. З огляду на високі вимоги до вокальної техніки, 

сучасний співак, повинен готувати орнаментальні варіації заздалегідь. 

Феномен співацької традиції епохи Бароко розглядається дослідницею 

всередині цілої системи контексту – від культури кінця XVII – першої 

половини XVIII cт. аж до окремих елементів музичної мови. Представлена 

панорама сучасного стану вокального «історичного виконавства» дозволила 

по-новому висвітлити проблему інтерпретації барокової музики.  
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На основі вище проаналізованого можна констатувати, що тільки 

знання правил і традицій минулого надає виконавцю повну свободу. 

Важливо також пам’ятати, що музика Бароко – це насамперед театр. Її 

інтерпретація не може бути одноманітною, навпаки, вона завжди повинна 

бути в русі, спрямована до кульмінаційного моменту втілення головного 

афекту. Треба підкреслити, що її вивчення має велике значення у вихованні й 

навчанні молодих фахівців вокального автентичного напрямку.  

Доповненням до історичного огляду, є праці дослідника Р. Тарускіна, 

який також був солістом (віола да гамба) і керівником ансамблю «Aulos 

Ensemble», керував хором cappella Nova, записав 15 дисків з творами 

середньовічної ренесансної музики, в тому числі Жоскена Депре, Вільяма 

Берда, Йоханнеса Окегема. У 1970-80 ті роки Р. Тарускін займався виданням 

і редагуванням старовинної музики і висловлював думки з приводу сучасної 

практики її виконання. У своїй шеститомній монографії «Історія Західної 

музики» (The Oxford history of Western music, 2010) він «оглянув» цей процес 

в діапазоні від григоріанського хоралу до нововіденської школи [318].  

Музична спадщина попередніх епох настільки значна, що в межах 

однієї виконавської традиції (як наприклад академічної) опанувати її 

неможливо, але можна знайти ключі і підходи до певної деталізації і 

класифікації різних стилів, напрямків завдяки автентичному підходу, що 

передбачає більш точний аналіз і підхід виходячи з контексту епохи тощо. 

Реконструкція «автентизму» у виконавстві відбувалась поетапно, як в 

академічній, так і в автентичній традиціях: якщо в 50-х роках ХХ ст. це був 

тільки початок (Англія, Бельгія, Голландія, Німеччина), то в 1970-ті роки 

виконання старовинної музики вже було достатньо спеціалізоване та 

досконале. І тільки наприкінці ХХ ст. дана тенденція охопила всю Європу і 

створила альтернативу напряму академічної інтерпретації.  

Сучасні вітчизняні і зарубіжні музиканти активно досліджують та 

вивчають старовинну музику Середньовіччя, Ренесансу, Бароко та Рококо. 

Багато цікавих і цінних матеріалів за цією проблематикою містить 
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спеціальний науковий журнал «Early Music» нового формату, де 

висвітлюються найважливіші питання та музикознавчі відкриття у галузі 

старовинної музики. В журналі публікуються звіти о дискусіях музикантів-

виконавців і авторитетних дослідників, монографічні випуски до ювілеїв 

Д. Букстехуде, Г. Ф. Генделя, Ж. Б. Люллі, К. Монтеверді, В. А. Моцарта, 

Дж. П. Палестрини, Г. Перселла, Ж. Ф. Рамо та ін.  

Засновник і головний редактор журналу - Джон Томсон - у 1973 р. у 

видавництві Оксфордського університету ініціював видання 

специалізованого журналу, що включає матеріали наукових дискусій з 

проблем вивчення та виконання старовинної музики. Журнал «Early Music» 

на сьогодні є актуальним і загальновизнаним, в ньому відбувається 

продуктивний обмін научними думками, на його сторінках вступають у 

діалог такі видатні музиканти, як Н. Арнонкур, Г. Леонґардт, Ф. Брюгген, 

Т. Піннок, Дж. Поттер, Р. Уистрейх та ін. [309]. 

За понад 45-річний період існування журналу «Early Music» 

тематичний діапазон публікацій, дослідницьких інтересів значно 

розширився: від коментарів з приводу роботи над рукописними нотними 

матеріалами та історичними документами – до повномасштабного охоплення 

всіх значущих деталей виконавського процесу. Н. Кеньон (редактор «Early 

Music» у 1983–1992 роках), відкриваючи спеціальний випуск (у 2013 р.), 

присвячений 40-річчю журналу, характеризує цю динаміку наступним 

чином: «Не будемо забувати про вичерпно повні і вельми проникливі огляди 

на сторінках ряду номерів, які відтворюють хроніку взаємодії (дослідницької 

думки. – І. К.) зі стилями виконання, що розвиваються» [308, с. 6]. 

Журнал «Early Music» не лише пропонує широкий спектр проблем, 

пов’язаних з відродженням давньої (старовинної) музики XVII–XVIII ст. в 

Європі, а й публікує цінні матеріали, що стосуються практики історично 

орієнтованого виконавства як такої та різних її складових. Основні тематичні 

напрями, що позиціонує журнал, сприяють розкриттю актуальних питань 

інтерпретації барокової музики. Френсіс Найтс (попередній редактор 
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журналу «Еarly Music», Кембрідж) у передовій статті січневого випуску 

«Еarly Music» за 2013 р. [309] настійно підкреслює необхідність регулярно 

переглядати і заново вивчати численні джерела (рукописи, друковані та 

іконографічні видання) з метою повнішого і достовірного сприйняття 

виконуваної старовинної музики. Його дослідницькі інтереси охоплюють 

органологію, дослідження нотних рукописів та дискографію, практику 

історично-оріентованого виконавства. Про це ж на сторінках журналу 

пишуть Клайв Браун, Маргарет Бент, Колін Лоусон та ін. [309].  

Деякі дослідники (Девід Фоллоус, Девід Шуленберг, Кліффорд 

Бартлер, Джеремі Монтегю) повністю зосереджують увагу на вивченні 

старовинного інструментарію і нотації в різні періоди історії. Артур Боярс і 

Фабріс Фітч надають коментарі до музичних творів; у дослідженнях Тесу 

Найтона, Тіма Картера, Річарда Уистрейха, Джона Поттера висвітлюється 

процес зміни актуальних уявлень про старовинну музику та її інтерпретації.  

Однак головним пріоритетом всіх статтей, нарисів і бесід є технічне 

освоєння старовинних інструментів, – адже саме для них створювали музику 

композитори минулого. Так, Т. Піннок пише, що його уявлення про 

старовинну музику виявилося «повністю сформованим оригінальними 

інструментами в божих руках Г. Леонґардта, Н. Арнонкура та інших лідерів 

“історичного Ренесансу”» [313, с. 17]. В статті «Роздуми першопрохідника» 

[313] він невападково оцінює виконавський інтерес до освоєння історичного 

простору (епохальних особливостей, національних традицій) та старовинних 

інструментів як вельми перспективне явище, що сприяє формуванню нових 

моделей творчої презентації. При тому дослідник пояснює, що «гарна 

музична вистава
2
 буде впливати на слухача, але музиканти повинні звертати 

увагу на нові засоби презентації, пропоновані сучасними засобами 

комунікації» [313, с. 21].  

                                                 
2

.
Барокова інструментальна музика в цілому тяжіє до театральності. Вона репрезентує програмні задуми, 

співвідносні з правилами риторики, наочно відображає явища природи, душевні стани і почуття людини. 

Барокова «мова звуків», як правило, пов’язана з подіями, тлумачення яких повною мірою усвідомлюється 

слухачем по завершенні музично-драматичної дії. 
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На думку авторки дисертації, історичне виконавство є вельми істотним 

напрямком наукових досліджень, що вимагає копіткої дослідницької роботи, 

пов’язаної з вивченням архівних документів, автографів і рукописних копій 

окремих творів, трактатів і керівництв зазначеної доби. Володіючи такими 

знаннями, сьогодні музиканти-автентисти все частіше приходять до 

висновку, що у музиці неможлива «ідеальна», абсолютно досконала 

інтерпретація, що теоретично припустиме існування нескінченного числа 

можливих виконань – хороших і менш вдалих. Важливо, щоб кожне, 

відрізняючись від попереднього, було по-своєму цікавим. Різноманітні 

підходи щодо цього пропонуються в дискусіях дослідників і виконавців.  

У дослідженні визначена роль поняття реконструкції, як постійного 

оновлення старовинного тексту до актуально реальної інтерпретації 

музичного твору. В пошуках такої інтерпретації нерідко співвідносяться й 

аналітично висвітлюються різні виконання (такий порівняльний аналіз міцно 

утвердився нині як один з основних прийомів традиційних методик 

музичного виконавства). Таке концептуальне порівняння інтерпретаційних 

версій видатних музикантів є компаративним підходом до дослідження 

старовинної музики. Зазначені штудії сприяють глибшому розумінню сенсу 

відтворюваної музики: засобів, манер, прийомів. Освоєння стилів історично 

орієнтованого виконавства дозволяє виконавцям відкрити для себе важливі 

положення, здатні вдихнути нове життя у забутий або знехтуваний 

репертуар, пролити світло на творчість невідомих і маловідомих митців.  

Довгий час у центрі уваги дослідників було вивчення барокової нотації 

як фундаментальної передумови вірнішого тлумачення творів зазначеної 

епохи. Наприклад, навіть передбачуваний темп, який відіграє основну роль в 

інтерпретації барокової музики, встановлювався виходячи з деяких 

специфічних параметрів конкретного нотного тексту. Однак Е. Перротт не 

випадково цитує слова Ф. Куперена, який стверджував, що «існує величезна 

відстань між граматикою і красномовством; приблизно така ж відмінність 

між записом нот і гарним стилем виконання (1717 р.)». [312, с. 39].  
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На думку Н. Кеньона, «певний бар’єр між нами та музикою наших 

попередників полягає не стільки в нерозумінні тексту, скільки “в чомусь 

іншому”» [308, с. 6]. Мається на увазі як мислення самого композитора, так і 

асоціації, які у нього виникали при написанні нотного тексту: радість, смуток 

або хвилювання. Виконуючи твір, необхідно враховувати як стиль 

композитора, так і його почуття. Н. Кеньон вказує на плідні суперечки та 

дискусії, що розгортаються на сторінках журналу: Маргарет Бент 

розмірковує про пам’ять традиції, Тім Картер – про межі музичного тексту, 

Колін Лоусон – про вибір і технологічні особливості інструментів, «Бонні 

Блекберн – про сильну виразність співу, Іван Муді – про культурні впливи 

тощо» [308, с 6]. Дійсно, якщо історичні тенденції в інструментальній музиці 

розвивалися стрімко, то специфічні питання вокального мистецтва щодо 

виконання старовинної музики були розроблені пізніше.  

Вивченню окреслених питань присвячена бесіда Річарда Вістрейха і 

Джона Поттера, опублікована журналом «Early Music». Як відзначають 

учасники бесіди, «старовинна музика виявилася (для сучасних музикантів) 

новою, подібно до “прогресивного” напрямку рок-музики. По суті, три види 

музики – прогресив-рок, старовинна музика і авангард – були у якомусь сенсі 

революційними; вони, на відміну від нашої досить аскетичної музичної 

юності, з’явилися тим, чого ніхто з нас не міг припустити, – ми повинні були 

не тільки працювати, орієнтуючись на результат, а й відтворювати атмосферу 

відповідного звукового дійства» [320, с. 23].  

Згідно тверджень Р. Уістрейха і Дж. Поттера, актуальні проблеми 

барокового вокального мистецтва були порушені вперше лише на початку 

XXI ст. в рамках Міжнародного симпозіума з історичного виконавства 

(Базель, 2002). До того часу в дослідженні та освоєнні «автентизму» 

домінували питання інструментознавства, вивчення трактатів і практичних 

посібників, нотації й навіть мануальної техніки. При тому навіть у 

консерваторіях, що декларували прихильність до історичного виконавства, 

випускники-вокалісти демонстрували однотипну манеру інтерпретації 
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барокової музики. Ось чому виявлялося необхідним розробити спеціальний 

курс для підготовки молодих співаків у дусі вимог історичного виконавства, 

щоб кожен з них міг стати «неповторним» і по-справжньому затребуваним 

музикантом з унікальною індивідуальністю. «Можна навчити основам 

співацького мистецтва (це не займе багато часу), але згодом потрібно буде 

осягнути історичну манеру співу. Таке розуміння є навчання – ви не зможете 

викладати (того, чому навчаєтеся – І. К.). Університети не допомагають у цій 

ситуації, вважаючи, що викладання і наукові дослідження міцно пов’язані 

одне з одним: це не вірно. Існує можливість розглядати роль учителя як 

консультанта, а не гуру» (див.: [320, с. 22-26]).  

У кожного співака свої індивідуальні можливості, отже, те, що дано 

природою одному виконавцю-вокалісту, то не завжди може відтворити 

інший. Лише деякі вокалісти - виконавці старовинної музики - володіють 

відповідним звукодобуванням і здатністю орнаментувати спів – це велике 

мистецтво. На фестивалі у Лондоні (14-16 травня 1977 р.) відбулася 

конференція «Майбутнє старовинної музики у Великобританії», де було 

присутньо більш ніж 180 делегатів, у тому числі – виконавці, вчені, майстри 

інструментів, представники бібліотек, концертних агентств, музеїв, архівів і 

шкіл. Після цієї конференції була заснована Асоціація старовинної 

національної музики Об’єднаного Королівства (її президентом був 

Дж. Томсон), де були прийняті важливі організаційні рішення.  

На цій конференції було поставлено питання про діяльність великої 

кількості ансамблів старовинної музики, яка потребує впорядкування та 

узгодження. За ініціативи Асоціації був створений ансамбль, якому для 

виконавської діяльності з метою створення небувалої за масштабами 

пересувної музично-історичної виставки були надані понад 100 інструментів 

із колекції Музею королеви Вікторії і Альберта, музею Хорнімана і 

Паризької консерваторії. Основу ансамблю склали Дж. Саваль (віола да 

гамба), Т. Піннок (клавесин) і С. Престон (барокова флейта). Рік потому 

Т. Піннок приступив до запису барокових творів на інструментах з колекції 
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Вікторії і Альберта. Після сорока років він висловив жаль, що деякі 

експонати цієї колекції виставлялися тільки для огляду, а не для практичного 

використання; між тим, «у 1973 році “старовинна музика” немов вирувала в 

повітрі, прагнучи захопити багатьох з нас у певному напряму і надихаючи на 

подолання існуючих перешкод» [313, с. 19]. (Переклад авторки - І. К.). 

Отже, огляд публікацій журналу «Early Music» виявив кілька напрямів, 

характерних розвитку професійного інтересу до історичного виконавства: по-

перше, - це глибоке вивчення джерел; по-друге, - відновлення старовинних 

інструментів (шляхом створення відповідних копій); по-третє, - нагальні 

виконавські проблеми (ставлення до звуку, стилю, агогіки). Виконавська 

практика сучасних автентичних виконавців, як інструменталістів, так і 

вокалістів, потребує подальшого розвитку та навчання молодих музикантів 

старовинної музики у спеціалізованих навчальних закладах. 

 

1. 3. Методологічні підходи до мистецтвознавчого дослідження 

історичного виконавства 

 

Для повнішого розкриття матеріалів та отримання ґрунтовних 

висновків у роботі використано комплекс загально-наукових та спеціальних 

музикознавчих методів: історичного, аксіологічного, історико-теоретичного 

аналізу, жанрово-стильового, структурно-системного, композиційного 

драматургічного методів, компаративного та герменевтично-

інтерпретативного підходів та ін. Акцентування кореляції методів 

«реконструкції» та «деконструкції» – використовується для більш 

детального розуміння процесів відновлення історичної моделі музичної 

культури попередніх епох. Самі поняття загальновідомі і загальновживані, 

дисертантка застосовує їх у зв’язку з аутентичним виконавським підхідом. В 

нашому випадку це розробка методології «реконструкції» музики в ситуації з 

новими історично осмисленими виконавськими концепціями та 

інтерпретаціями. За допомогою автентичного підхіду стереотипи і штампи 
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академічного мислення з однаковою манерою гри для всієї музики 

руйнуються, таким чином піддаються «деконструкції». Включення в новий 

«контекст» це переміщення виконавця, слухача, музичного матеріалу, 

інструменту в історичний «контекст» епохи, який і буде для автентичного і 

для академічного мислення новим. 

Реконструктивний дискурс дослідження історичного виконавства. 

У роботі розглянутий дискурс дослідження історичного виконавства, 

відтворення матеріальної і духовної культури тієї чи іншої історичної епохи і 

регіону, який пов’язують із відображенням певними історичних подій через 

різну атрибутику або дійство (танець, зброя, одяг, ритуальні звичаї, військові 

ігри, музичні фестивалі та ін.). З старовинною музикою все набагато 

складніше. Отже, теж існують і конкурси, і фестивалі, створюється певне 

середовище, обставини, які дозволяють реконструювати традиційні танці, 

звичаї, етикет, побут і, що є суттєвим, музичні жанри, характерні для 

культурного життя різних прошарків суспільства. Важливо підкреслити, що 

«реконструкція» (синонім слова поновлення, відновлення матеріальної та 

духовної культури) – це поняття естетичне, яке потребує абсолютної 

історичної достовірності, дотримання всіх правил і законів при відновленні 

старовинної музики.  

Інтерес дослідників до структури і функцій музичних жанрів охоплює 

відтинок від давнини (Давня Греція, Древній Рим, біблійні інструменти, спів, 

тощо) й дотепер, включаючи вокал та інструментальне виконавство. Значну 

увагу привертає візантійська невменна нотація, григоріанський, знаменний, 

грузинський і корсиканський лади та древні співи, а також багато західних і 

східних традицій з їх іманентними жанрами, які використовують 

поліфонічний або гармонічний склад. 

По-перше, далеко не одразу у всій повноті можна відтворити 

старовинну музику, і цьому передує велика підготовка як музиканта, так і 

слухача, а по-друге, цей когнітивний процес часто приводить до замикання у 

межах жорстких стереотипів (канти, меси, знаменний спів, партесний спів, 
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григоріанський спів, кондукт, мотет, віреле, рондо, балада, опера, балет), що 

розшифровуються за допомогою компетентних істориків і музикантів. Наразі 

найвідоміші твори А. Вівальді та Й. Баха, зводяться в культ, але при цьому 

вони виконуються зовсім не так, як мали звучати за задумом авторів; а інша 

барокова музика у кращому випадку вважається «їжею для розуму», у 

гіршому – завдяки вельми посередньому виконанню вважається 

третьосортною і «заслужено забутою». Вийти з такого замкнутого кола 

шаблонів, банальностів і кліше допоможе метод деконструкції, який 

співвідноситься із художньою практикою постмодернізму – феномена, 

широко представленого в сучасної філософії та мистецтві (Ж. Дерріда 

М. Хайдеггер і ін.).  

У «деконструкції» (de construction від лат. – зверху вниз, «осмислення») 

суттю є осягнення явища «за допомогою руйнування стереотипу». 

Деконструкція – поняття індивідуальне. Щоб зрозуміти як працює ціле, 

необхідне критичне переосмислення, тобто аналіз літературних, 

філософських, історичних та інших канонів, або включення їх у новий 

контекст (поняття постмодернізму).  

Музика в усі часи була на вістрі подій, що відбуваються і 

відображаються по-своєму, відбиваючи усі устремління, пошуки, побажання 

та критику. Народжувалися нові жанри та напрями (наприклад, неокласицизм 

або нововіденьська композиторська школа з додекафоніею та 

дванадцятитоновим контрапунктом), піддавалися переосмисленню 

старовинні жанри і стилі, а на цьому ґрунті нових пошуків і горизонтів 

цілком закономірно і повсюдно стало розвиватися явище автентизму.  

Комплексне висвітлення різних аспектів автентичного виконавства 

потребувало звернутися до основних теоретичних ідей, викладених у працях 

філософів минулого століття. Проблема нерепрезентативного сприйняття 

культури позначена в працях французького філософа, теоретика 

«репрезентативної естетики», творця концепції «нарратології», Жана-

Франсуа Ліотара. Свою теоретичну позицію філософ розвиває на противагу 
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моделям репрезентації, що утвердилися в мистецтвознавстві та філософії, 

стверджуючи, що подія йде від репрезентації та не піддається фіксуванню у 

поняттях і образах, залишаючись принципово невизначеною.  

Сучасні французькі філософи постмодернізму - Жиль Дельоз, 

Жак Дерріда, Жан Ліотар, Жан Бодрійяр, Ален Бадью - відносились критично 

до всіх явищ і усталених канонів, намагаючись знайти, виявити суперечності 

(між логікою і риторикою та ін.) та пропонували метод «деконструкції» для 

розуміння істини речей з подальшим синтезом. Недалекими від них були 

піонери автентизма, які побачили майбутнє і перспективу за старовинною 

музикою. Відтворення музики і танцю можна співвіднести зі знайомим 

словом реконструкція, але своєрідний метод деконструкції діяв на повну 

силу, руйнуючи всі стереотипи та консерватизм, і надаючи абсолютно інше 

розуміння музики у безлічі новітніх інтерпретацій та тлумачень. 

Вживання методу «деконструкції» призвело до зміни абсолютно усіх 

засобів виразності: відтворення часу, темпу і руху в музиці, осмислення 

фразування, інструментування, туше і штрихів, а також навіть цілей і завдань 

самої музики. З цього приводу в співбесіді зі студентами та однодумцями 

дуже вірно висловився відомий співак (баритон і контратенор) і знавець 

старовинної музики Є. В. Аргишев (Сиров
3
): «Автентизм – це відповідність 

музики самій собі». Це можна прокоментувати таким чином, що музика 

знаходить «шлях до себе» за допомогою ключів та розгадок, знайдених 

автентистами. Виходить, що завдяки романтизму й наступним за ним явищам 

та напрямам, а почасти – зформованій академічній традиції виконавства – 

музика поступово втратила зв’язок з реальністю, а разом з ним – і зі своїм 

корінням. Такі явища відбувалися повсюдно, тому один з вищеназваних 

французьких філософів, Жак Бодрійяр, бачить саме у мистецтві критичну і 

                                                 

3
 Є. В. Аргишев - соліст ансамблю старовинної музики «Мадригал», у складі якого він виступав з 1972 р. до 

кінця життя. Одночасно з 1985 р. очолював ансамбль вокалістів «Московський консорт». Збірка віршів і 

перекладів Аргишева «Час співати» вийшла в 2003 р., компакт-диск «Євген Аргишев, конртратенор» – в 

2007 р. 
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терапевтичну функції з повернення реальності, втраченої в сучасну епоху. В 

його книзі «Симулякри і симуляція» викладена критична теорія, яка 

намагається пояснити, де «реальність», а де, «власне», «симулякри й 

симуляція» [325]. Приблизно в тому ж напрямі рухались і перші історичні 

виконавці, які бачили повернення музичної реальності саме через звернення 

до витоків і традиційних основ музики, що були закладені й описані ще у 

старовинних музичних трактатах. 

Така деконструкція надзвичайно важлива в умовах постмодерну, в 

якому змінюється саме поняття тексту, а мова з інструменту перетворюється 

на самостійну дійову особу. У цьому випадку як і для творів епохи бароко 

сучасному мистецтву характерна роль величезної кількості умовностей та 

ретельного опрацювання деталей, які нерозривно пов'язані з каноном і 

традицією. Деконструктивістський підхід передбачає зміщення фокусу з 

явного змісту тексту на мову посередника, виявлення мінімально можливих 

деталей, маргіналій, які розкривають, «видають» текст. У випадку 

мимовільного застосування методу деконструкції автентистами руйнуються 

сучасні невірні напрацювання та уявлення про старовинну музику, що 

заважають слухачеві досягати її розуміння. 

У Єльській школі США (Поль де Ман, Джон Хілліс Міллер, Джеффрі 

Хартман) виділили ще й деконструкцію жанру, коли критичній або іронічній 

оцінці піддається цілий набір характерних для конкретного жанру тропів, 

сюжетних ходів та характерів [325]. У музиці подібна детальна структурна 

робота необхідна не тільки щодо жанру в цілому, а й стосовно кожної фрази, 

мотиву, такту, що в умовах академічного сприйняття було неможливе. 

Явище «автентизма», за аналогією з герменевтикою, відпрацьовує 

абсолютно нові методи розкриття нотного матеріалу, на зразок 

герменевтического підхіду в розшифровці біблійних текстів. Таким чином, 

отримуємо заперечення звичних методів і концепцій, пов’язаних з сучасним 

романтично-симфонічним сприйняттям дійсності, як, наприклад, улюблений 

прийом репрезентації академістами динамічних контрастів forte-piano. 
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Робота з осягнення суті музики ведеться зовсім в іншому напрямку, а 

концепція того чи іншого твору, як і його справжній сенс, конструюється у 

процесі прочитання. В результаті, автентисти повністю спростували звичне 

розуміння і уявлення про старовинну музику, шляхом заперечення 

традиційних, загальноприйнятих інтерпретацій з метою виявлення нових 

прихованих смислів. 

Метод віртуального дискурсу в пошуках справжнього сенсу 

старовинної музики та її реконструкція сучасними автентичними 

музикантами поступово формували нове бачення історичного виконавства. 

Наприклад, професор факультету історичного та сучасного виконавського 

мистецтва Московської державної консерваторії імені П.І. Чайковського 

О. Любимов вважає, що «автентизм сьогодення – це коли ми маємо справу з 

історичним матеріалом, який реконструюється, і ставимся до нього 

стратегічно автентично» [142, с. 63]. 

Термін «автентичний» означає «справжній, достовірний», наприклад, 

якщо розглядати автентичний інструмент і оригінал, то в підсумку 

отримуємо два різних сенси. У Західній Європі термін «автентичне 

виконавство», що застосовувався при зародженні цього напрямку, нині 

замінений на термін «історично обізнане виконавство» або «історично 

орієнтоване виконавство» - «Historically informed performance - HIP». 

Керівник барокового оркестру А. Решетін, кажучи про автентичне 

виконавство, зазначає, що: «справжня традиція перервалася і ми намагаємося 

відновити її адекватно, тому більш точний вислів – це «історичне 

виконавство» [142, с. 66]. Оскільки цей термін ще не сформувався 

однозначно, то мають право на існування і те, і інше поняття.  

Отже, в роботі зроблено спробу надати визначення феномену 

«історично-орієнтоване виконавство», що включає в себе цілісний комплекс 

взаємопов’язаних чинників: осмислення практичної виконавської діяльності; 

вивчення джерел старовинної музики (пошук трактатів і рукописів, 

дослідження творів, особливостей нотації, реконструкція партитур та їх 
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перекладення для сучасних ансамблів); освоєння технології гри на 

старовинних інструментах (вивчення звукових і технічних властивостей, 

пошуки відповідних виразних засобів і прийомів, методика навчання) спроби 

відновлення цих інструментів тощо. 

Кожен дослідник-музикант, виконуючи старовинну музику, знаходить 

свої шляхи осягнення музики далеких епох. Між тим, ніхто з них не вважає, 

ніби достеменну традицію можливо повністю відновити у тому самому 

вигляді як вона існувала. Н. Арнонкур наполягає на різноманітності та 

дискусійності даної теми, убачаючи в якості основної мети історичного 

музиканта виявлення задуму композитора, який він мав на увазі насправді, а 

не з точки зору романтичного (брамсівського) мислення або іншої крайності 

– виконання сухого нотного тексту, позбаваленого виразності та енергії. 

Фахівець з музиці європейського Бароко М. Лобанова пише про 

своєрідну реконструкцію, що вимагає гнучкості в осмисленні музичного 

твору епохи Бароко, взаємного коригування «музичного» та «не-музичного». 

З цим не можна не погодитися, якщо розуміти «не-музичне» як поповнення 

знань, виконавського досвіду, систем нотації, розшифровок мелізмів та ін., а 

«музичне» включає в себе відтворення звукообразів, задумів, концепцій 

автора, інструментарій, технік гри на старовинних інструментах та ін.  

Адекватне відновлення старовинної музики потребує враховувати 

багато чинників. Керівник ансамблю «Les Arts Florissants» французький 

клавесинист та музикознавець В. Крісті говорить, що «автентична практика 

складається не тільки з барокових струнних, натуральних валторн та вказівок 

стилістичного характеру – наприклад, як правильно виконувати прикраси. 

Вона базується більшою мірою на певному музичному взаємопорозумінні, а 

цього не можна досягти “з вечора до завтрашнього ранку” <....> Це роки 

накопичуваного досвіду, які спираються на велику дослідніцьку роботу» 

[142, с. 71-72]. Крок за кроком, відбувається накопичення знання про епоху, 

поступово складається нове бачення історичного виконавства, і з нього 

неможливо викреслити жодної історичної постаті.  



 

 

 

51 

 

Висновки до розділу 1. 

В матеріалах розділу здійснено спробу створити панораму сучасного 

стану «історичного» виконавства на основі понять і суджень автентичних 

музикантів, що дозволило по-новому поставити і висвітлити проблему 

інтерпретації барокової музики в кінці ХХ – на початку ХХІ століття. 

1. Сформована періодизація розвитку історичного виконавства. Всі три 

періоди автентичного виконавства, детально розібрані і освячені в роботі 

мають величезне значення в зміні підходів до інтерпретації в музиці. Кожен з 

цих періодів помітно впливав на розуміння музики і мислення як автентистів 

так і академічних музикантів. Кожна така віха давала світу нових майстрів-

виконавців з новим і більш досконалим підхідом і до старовинної і до всієї 

світової музичній практиці. Потужний автентичний рух з кожним своїм 

періодом тільки набирає силу і звичайно ж знайшов своїх послідовників, як 

теоретиків, так і виконавців і на Україні.  

2. Сучасні дослідники – представники київської клавесинної школи, 

вивчаючи музичне мистецтво епохи Бароко, працюють над різними 

питаннями: досліджують трактати, нотацію, старовинні твори. Так, 

талановита виконавиця-клавесиністка Н. Сікорська розглядає специфіку 

нотації старовинних творів, тонкощі редакції, клавірну музику XVII-XVIII ст. 

тощо. В дослідженні представниці кафедри старовинної музики НМАУ імені 

П. І. Чайковського С. Шабалтіної розглянуто клавірне мистецтво та його 

вплив на сучасність. О. В. Шадріна-Личак (представниця тієї ж кафедри) 

детально проаналізувала механізм формування «лютневого» звучання 

клавесину, а також особливості його механізму італійського та французького 

типу. Крім того, у своїй праці вона аналізує теоретичні і методичні засади 

освоєння жанру безтактової прелюдії, з урахуванням особливостей 

вітчизняної виконавської практики історично орієнтованого виконавства.  

Є. В. Ігнатенко у своїй дисертації закцентував увагу на тому, що 

музичне мистецтво віддалених епох стає сьогодні все актуальнішим. Поряд з 

тим, як стильові домінанти барокового мистецтва він визначає контрастність 
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та антиномічність. Відомий флейтист В. Качмарчик здійснив комплексне 

дослідження флейтового мистецтва та окреслив етапи його розвитку, 

виявивши визначну роль Т. Бьома, Й. Вендлінга, Й. Й. Кванца, Й. Тромліца, 

А. Фюрстенау у виконавстві та педагогіці, а також еволюції конструкції 

флейти у Німеччині. Але цей дослідник не торкався проблем історичного 

виконавства як окремого феномену музичної культури.  

О. Круглова докладно вивчала специфіку автентичного вокального 

виконання музики Бароко в сучасній концертній практиці, розглядаючи ці 

питання на прикладі творів Г. Генделя. Музикознавець провела комплексне 

дослідження та узагальнила художні принципи барокового вокального 

виконавства, але не розглядала питань щодо відповідного інструментального 

супроводу. Науковець-автентист Р. Тарускін займався редагуванням та 

виданням творів старовинної музики, результатом чого стали рекомендації 

щодо сучасної практики її виконання.  

Помітною подією стала поява англійського журналу «Еarly Music», що 

сприяла спільній роботі відомих автентичних музикантів та авторитетних 

дослідників над загальними проектами відтворення старовинної музики. 

Протягом більш сорока років журнал розглядає широкий спектр проблем 

автентичного виконавства і допомагає у творчій роботі музикантів. У 

результаті цієї співпраці відбуваються зміни актуальних уявлень про музику 

Ренесанса та Бароко. Історично орієнтоване виконавство у сфері старовинної 

музики є важливою складовою сучасної музично-виконавської практики та 

культурного ландшафту ХХІ ст.; воно викликало інтерес музикантів різних 

спеціальностей до принципів, які декларуються. Значним напрямом 

виконавського мистецтва є відчутний вплив відкритих «автентистами» 

звукових світів. Осмислюючи набутий творчий досвід, сучасні музикознавці-

дослідники та інтерпретатори старовинної музики дійшли спільного 

висновку про необхідність виконувати твори минулих епох на оригінальних 

інструментах того часу.  
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Ситуація в європейському культурному просторі стабілізувалася до 

початку XXI століття, й феномен Early Music міцно зайняв своє місце серед 

інших музичних напрямків європейської культури. Робота ведеться не тільки 

у місіонерському просвітницькому ключі, а у знаходженні і освоєнні нового 

музичного матеріалу та інструментальних засобів його втілення. Виявлено, 

що можливості історично орієнтованого виконавства ще невичерпані, а сфера 

його досліджень тільки збільшується і фактично не повторюється.  

3. Розглянуто багатий матеріал з документальних джерел, 

проаналізовано експерименти та досягнення у сфері виконавської творчості. 

Вивчаючи твори барочних композиторів, дослідники та автентичні виконавці 

для точнішого відтворення старовинної традиції використовують методи 

реконструкції та деконструкції. За допомогою кореляції цих методів 

відбувається відновлення справжнього історичного вигляду музичної 

культури попередніх епох. Втрата у музичному мистецтві спадкоємності 

виконавських традицій, що йдуть від Бароко, викликає необхідність пильної 

уваги до проблем розуміння та інтерпретації сучасними музикантами 

старовинних музично-художніх текстів. В результаті, автентисти повністю 

спростували звичне розуміння і уявлення про старовинну музику шляхом 

заперечення традиційних, загальноприйнятих інтерпретацій з метою 

виявлення нових прихованих смислів. Поступово склалося нове бачення 

історичного виконавства, що базується на накопиченні знань про епоху, де 

всі деталі і факти доповнюють одне одного, і звідки неможливо викреслити 

жодної історичної постаті чи події. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[124;127;128;]. 
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РОЗДІЛ 2 

СПЕЦИФІКА ІСТОРИЧНОГО ВИКОНАВСТВА  

МУЗИКИ ЕПОХИ БАРОКО 

 

2.1. Національні виконавські традиції барокової музичної культури 

 

Музика Західної Європи містить велику кількість епохальних шедеврів, 

вона характеризується величчю і стрункістю гармонії, вишуканим смаком і 

красою, глибиною і силою духовного прозріння. В епоху Бароко вперше 

сформувалися фундаментальні основи: ставлення до музики як невід’ємної 

частини духовної культури, яка благотворно впливає на соціосферу, 

світогляд і формування високих етико–естетичних ідеалів. Ці підвалини і в 

наш час зберігають своє значення в духовному житті людей. «Правила 

дотику до музики (словами, думками, рухами тіла, диханням, устремліннями 

душі, прийомами організації звуків та ін.) змінювалися від сторіччя до 

сторіччя», – пише В. Жаркова [95, с. 14].  

Музична культура періоду Бароко спиралася на античні вчення, які 

протягом століть проголошували моральні та естетичні ідеали. Підкреслено, 

що музика епохи Бароко сприяла розвитку культури музичного мовлення, 

гнучкості мислення, логіки, чистоти інтонації, точності позиції, розуміння 

стилістики форми. В сучасній культурі автентичні музиканти прагнуть до 

стильового наближення текстів старовинних композиторів, реконструюють 

мотети, сольні кантати, арії, опери, сонати, концерти композиторів 

історичних періодів Відродження та Бароко. Проте естетичні поняття у 

музиці Бароко досить суперечливі. 

Відомий вчений М. Лобанова у своїй книзі «Західноєвропейське 

музичне Бароко: проблема естетики і поетики» (1994) зазначала: якщо 

«Перша поетика» і «Перша естетика» Бароко були зафіксовані у трактатах, 

що вчили про зв’язки музики з риторикою чи математикою, не пориваючи з 

середньовічною системою семи вільних мистецтв, і вимагали раціонального 
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контролю, то «Друга естетика і поетика» – це протест проти правил, який 

говорить про «афект», «свободу», «несподіванки», «омани», «раптовості», 

«дивацтва і різноманітності», ґрунтуючись на категоріях фантазії [156, с. 7]. 

Естетично бароко, де взаємодіють різні національні культурні традиції та 

епохи, проявляє себе в антитетичному співвідношенні добра і зла, радості і 

прикрості, любові і ненависті тощо. М. Лобанова пише: «Найважливіша 

частина поетики музичного Бароко – це вчення про “стиль і жанр” в різних 

національних традиціях Бароко на різних його стадіях» [156, c. 19].  

Відзначено, що такі поняття, як контрастність образів, стабільність і 

мобільність музичного матеріалу, ілюзорність фантазії, особливе осягнення 

часо-простіру, розвиток і рух, антітетичність, національна мова – все це є 

найважливішими складовими поетики епохи Бароко. В підтвердженні цієї 

тези наводимо висловлювання Н. Ескіної, яка пише, що «стиль у музиці 

починає використовуватися як частина повідомлення... стиль робиться 

ключовим поняттям музичної естетики бароко» [290, с. 20].  

За часів Й. С. Баха в музиці вже склалися виразні властивості, які 

характеризували рід в мистецтві: епос, драма та лірика. З цього приводу 

Н. Горюхіна зазначає: «Поетика лірики виявляється у творах Й. С. Баха через 

ліричні переживання учасників подій, розкриті в аріях, дуетах, речитативі і 

аріозо, розсування рамок епічного (сюжет, дія, фабула, характер образності)» 

[73, с. 29]. У національному відношенні в музиці Бароко утворюються 

італійський і французький стиль, існував також австрійський і змішаний 

стиль у Німеччині. Необхідно зауважити, що стиль як категорія мистецтва 

ствердився, починаючи з епохи Відродження, а к XVIII ст. він трактувався як 

особливості, що відрізняють одні художні явища від інших.  

Музичне мистецтво епохи Бароко, з однієї сторони, містило в собі 

безліч протиріч, а з іншої, – безліч традицій та обмежень, які так чи інакше 

впливали на музику. По суті музика була міжнародною мовою, виявляючи 

особливості національних ритмів. Видатні мислителі-музиканти 

висловлювали своє розуміння щодо музики Бароко наступним чином: кожна 
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нація має свій темперамент і дух, та розкриває себе в музиці по-своєму. 

В. Ландовська зазначала: «В XVII cт. усвідомлювали, що у кожної нації свій 

тип розуму, який формує її дух: поважний і величний в Іспанії, вільний і 

простий у Франції, сильний і імпульсивний в Англії, тонкий і ніжний в Італії, 

упевнений і непохитний у Німеччині» [152, с.95–96]. Крім того, кожна нація 

має свою мову та традиції. Про відмінності менталітету нації писав 

Н. Арнонкур: «Екстравертні італійці, які відкрито висловлювали свою 

радість і страждання, і холодні стримані французи, котрі були наділені 

виключною оперативністю мислення, шанували форму в усьому. Італійці 

були практично творцями барокового стилю: театральність, необмежене 

багатство форм, фантастика і примхи якого ідеально збігалися з італійським 

характером» [14, с.137]. 

Порівнюючи манеру гри музикантів різних країн, Й. Й. Кванц 

підкреслював, що у італійців вона вільна, сповнена надмірностей, експресії, 

складна у виконанні, вона швидше дивує, ніж приносить задоволення. 

Французька манера гри, навпаки – стримана, чиста у виконанні і не потребує 

знань гармонії, оскільки прикраси вказані композитором. Інструментальна 

музика німців є різноманітна і складна через велику кількість дрібних нот. Їх 

виконання відрізняється стриманим темпом (особливості національних 

смаків та стилів розглядаються автором дисертації в статті «Музичний смак і 

стиль у трактуванні Й. Й. Кванца (за матеріалами «Versuch einer Аnweisung 

die flotte traversiere zu spielen») – І. К.).  

М. Михайлов у своїй книзі «Стиль в музиці» [181] висвітлив еволюцію 

розвитку стильових напрямів, починаючи від античної Греції. Дослідник 

вказував, що стильові ознаки різних напрямів, шкіл та композиторських 

стилів (трактат «Про музику» Плутарха) відзначались вже на початку ІІ ст. За 

думкою М. Михайлова, під своїм кутом зору про стилі писали як старовинні 

мислителі: Йоан де Грокейо (1300), Понтіо (1588), Л. Цакконі (1622) 

К. Монтеверді (1638), Доні (1640), М. Скаккі (1643), А. Кірхер (1650); а 

також П Бернхардт, С. Броссар (1703); С. Вольтер, Й. Маттезон (1717), 
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Ж. Руссо (1768), Д. Шуберт (1784), так і сучасні вчені ХХ ст. Б. Асаф’єв, 

С. Лобачевська, А. Луначарський, В. Медушевський, Є. Назайкінський, 

С. Скребков, Б. Яворський та ін. В музичному словнику Ж. Руссо, стиль 

формується так: «як відмітний характер композиції при виконанні [перше 

видання 1768 р.] стиль виначається: «як відмітний характер композиції під 

час виконання в залежності від країни, національного смаку, обдарованісті 

авторів, відповідно до змісту, місця, часу, теми, значущості (наприклад, 

стиль Люллі, Рамо, Глюка, Перголезі)» [324]. 

Вчення про стилі розширюється за рахунок різних думок, і, зокрема, 

музикознавець Н. Ескіна пропонує враховувати різні соціальні чи релігійні 

стани людей, для яких писалася музика: католицькі та протестанські 

конфесії, аристократичні та буржуазні кола, комерційні та некомерційні 

проекти та ін. У своїй статті «Маніфестація Бароко» [290] дослідниця 

підкреслює неоднорідність та ідеологічну основу стилю Бароко, пише що 

Пітера ван Хейгена, інтерпретує кілька рівнів опозицій Бароко, відзначаючи 

що: «поняття “стиль” до ХІХ ст. сформувалося в своїх основних значеннях: 

на релігійному рівні – католицьке бароко і протестанське бароко. По-різному 

уявляють собі роль музики – важливо знати призначення музичного твору: 

для того, щоб піднімати і просвітлювати душу (кантати Баха), або ж його 

призначення – приносити задоволення (мотети А. Вівальді)» [290, с. 20].  

Значущим уявляється таке диференціювання: на соціальному рівні – це 

аристократичне (елітарна музика) та буржуазне мистецтво (комерційна 

музика). Придворна аристократична музика Ж. Б. Люллі прославляє короля; 

комерційна опера Ф. Каваллі орієнтована на контакт із залом. Французьке 

бароко в опері звертається до однієї людини – короля. Італійська оперна 

музика повинна дійти до кожного слухача – це первісний рівень 

розшарування стилю Бароко.  

Визначено, що «стиль», як і жанр, визначає: місце виконання та 

перебування (церковна, театральна, камерна музика, для виконання під 

відкритим небом); спосіб виконання (вокальна, камерна, ансамблева музика); 
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зв’язок між композитором і аудиторією; композиційні особливості твору 

(жанр - фуга, соната, сюїта тощо). Таким чином, дослідник формує уяву 

щодо стилю, як системного явища, тобто сприйняття об’єкту як системи: 

цілістного комплексу взаємозв’язаних ланок. Від епохи до епохи стилі, 

змінюючи один одного, зберігають своєрідність і значимість.  

Протягом однієї епохи створювалися різні стилістичні напрями, нові 

стилі. Епоха Відродження провідними жанрами якої були мотети, меси, 

гімни і псалми, заклала основу професійної композиторської творчості. В 

епоху Бароко поліфонію поступово витискує гомофонія, за допомогою якої 

можливо відобразити емоції людської душі, а в елементах музичної мови – 

втілити трагічні відчуття. Композитори писали кантати, ораторії, зріс інтерес 

до світської музики, з’явилася опера, яка стала провідним жанром Бароко. 

Суть барокової музики визначали диссонанси, контрасти, протиставлення, 

віртуозні пасажі (колоратури) в співі, танцювальні ритми тощо. В добу 

Класицизму у Франції в XVII ст. було встановлєно сувору ієрархію жанрів, 

які ділились на високі (ода, трагедія, епопея) і низькі (комедія, сатира, байка). 

У цей час в мистецтві відчутно обмежується релігійний вплив, а на перший 

план виходить особистість людини. На початку XIX ст. сформувався 

напрямок романтизму, пов’язаний зі зміною світогляду людини, утворенням 

конфлікту між дійсністю і мрією. Музика стає здатною передавати почуття, в 

ній відображається багатство внутрішнього світу людини. Увага до почуттів 

призводить до зміни жанрів – розвиваються пісенні жанри, балади, в ліриці 

переважають образи любові, романтичний герой завжди самотній. Вперше 

музичними засобами стали втілюватися казково-фантастичні образи. 

З’явилися нові засоби музичної виразності та принципи формоутворення. Це 

надало підстави С. Сохору запропонувати у свій час систематизувати музичні 

жанри за формами і способами побутування музики (камерна музика, оперна, 

симфонічна, ансамблева та ін.). 

У музичній творчості Західної Європи до кінця XVIІ ст. відбувається 

перехід від поліфонії Ренесансу до монодії, від суворого стилю до вільного. 
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Музиканти звертаються до давніх античних трагедій, намагаючись зберегти в 

них початково закладений сенс, їх інтерес спрямовується до питань зв’язку 

музики зі словом. В Італії створюються музичні гуртки, одним з яких була 

Флорентійська камерата (Корсі, Каччіні, Пері, Галілей на чолі з графом 

Барді), які намагаються відновити античну трагедію.  

Італійський майстер орнаментованого співу Дж. Каччіні шукав нові 

способи музичного вираження. Він вважав «виразність» сценічної 

майстерності головною, тоді як «орнаментику» пропонував застосовувати 

для підкреслення ефектності слова. Всі відкриття Дж. Каччіні втілюються в 

опері, речитативі, аріях. Стосовно цього один з найбільших представників 

руху автентичного виконавства ХХ ст. Н. Арнонкур писав: «Перші опери 

Пере и Д. Каччіні мали дійсно чудові лібрето, але з музичної точки зору були 

відверто слабкими. Вміщені в них задуми привели до абсолютно “Нової 

музики” – “Nuove Musiche” (назва полемічної програми праці Каччіні – І. К.), 

музики барокової, музики, що говорить» [14, с. 122]. 

У музичних творах XVII – першої половини XVIII ст. авторська 

позиція визначалась чіткою спрямованістю «роботи на публіку»: дивувати, 

переконувати, приголомшувати. Дуже яскраво особистісне начало стало 

розвиватися у солістів, які виходили на перший план, а музичний супровід 

пересувався у затінок і ставав фоном. Солісти багато імпровізували, щоб 

показати своє творче «Я» і завоювати публіку. На основі знань про школи 

попередників, вивчення їхніх творів, і завдяки свому таланту композитори 

епохи Бароко створювали власний стиль, точніше, безліч нових стилів.  

З’явився новий тип музичного висловлювання – монодія, що спирався 

на гомофонію, яка прийшла на зміну поліфонії Ренесансу. В цьому стилі 

були написані численні інструментальні канцони, гальярди, річеркари, які 

можна вважати основою інструментального стилю, що називався тоді стилем 

симфонії stilus simfonicus (А. Кірхер). Паралельно з цим, у Венеції на рубежі 

XVI – XVII ст. зародився особливий стиль інструментальної музики, який 

отримав назву Stilus Phantasticus («Фантастичний стиль»).  
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Метою композиторів XVII ст. було втілення поезії за допомогою 

засобів виразності «мови музики». На відміну від Дж. Каччіні, який повністю 

заперечував контрапункт, К. Монтеверді здійснює переворот у застосуванні 

музичної декламації: використовуючи ідеї і напрацювання Дж. Каччіні та 

філософію Платона, він створює свою музично-драматичну мову (опера 

«Орфей», 1607; «Аріадна» 1608). К. Монтеверді шукав такі засоби музичної 

виразності, такий стиль, за допомогою якого можна було б передати співом 

сильні почуття: обурення, гнів, ненависть. Він уводить новий стиль – 

consitato (схвильований стиль), в якому репетиції є виразним засобом і 

підкреслюють експресію слова і який засобами музики втілює почуття і 

емоції, що в музично-драматичному дійстві передбачають рух тіла, жести, 

міміку. Н. Арнонкур відзначав: «Монтеверді старанно шукав музичне 

вираження для кожного афекту, кожного людського почуття, кожного слова 

та кожної формули мови» [14, с. 124]. В монодичному стилі К. Монтеверді 

також писав багатоголосні мадригали, де як і в пізніх операх він застосовував 

три техніки Каччині: співучу розмову, декламаційність та спів. Однак у співі 

до мелодійної лінії він уводить елементи витонченого контрапункту. 

Основна сюжетика нових музичних жанрів, в тому числі і 

інструментальних, в яких вона ставала умовною, була зобов’язана своїм 

походженням опері. Саме від опери, з її чарівними, міфологічними сюжетами 

йдуть драматургічні колізії інструментальних творів англійського 

композитора Р. Джонсона. Прямі зв’язки між оперою і інструментальними 

композиціями виявляються і в творчості геніальних композиторів барокової 

доби Г. Перселла і К. Монтеверді.  

По всій Європі швидко поширюється створений в Італії стиль basso 

continuo (гомофонний склад), де основне драматургічне навантаження несуть 

мелодійні теми, супроводжувані гармонійною підтримкою і басовим 

контрапунктуванням. У численних посібниках і довідниках того часу 

акцентується на важливості музичного драматизму і створенні за допомогою 

відповідних риторичних фігур необхідних афектів. Виник спеціальний 
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каталог музичних фігур, що походять з мелодійної структури мови, за 

допомогою якого К. Монтеверді досягав різноманітної вимови одного слова, 

домагаючись іншого значення і сенсу в музичному творі. Публіка знала 

значення цих фігур, через що сприймала такий твір, як окремий сюжет, міні-

сцену. Мова йде про риторичні фігури – семантично-значущї обороти. Так в 

європейській музиці почала розвивалася музична семантика.  

Музичний словник вокалістів, який застосовувався в монодії та 

речитативі, став основою інструментальної музики, а до 1700 року 

перетворився на каталог інструментальних зворотів. Через сто років словник 

«мови звуків», перекладений з італійської на німецьку мову, але з іншим 

акцентом, застосовував Й. С. Бах. Дотримуючись правил риторики 

(нідерландська та італійська музика до 1600 р.), він повернувся до мистецтва 

контрапункту і назвав його «першою практикою», а новітню драматичну 

монодію К. Монтеверді – вже «другою практикою». Контрапунктичний 

стиль знов набув популярності і застосовувався у вокальній музиці: стали 

з’являтися твори, де впроваджувався принцип канону, у наслідок чого текст 

накладався пластами. 

Послідовником стилю К. Монтеверді вважається В. А. Моцарт, який не 

приймає «чуттєву» музику і пише тільки для освічених музикантів. Обидва 

музиканти у драматичної дії використовували діалог, конфлікт і розв’язку. 

В. А. Моцарт чудово володів контрапунктом і знав всі виразні засоби епохи 

пізнього Бароко, однак при написанні музичної драми, за зразок він бере не 

італійську оперу-seria, а більше спирається на жанр опери-buffa і 

використовує елементи французької опери, де музика завжди 

підпорядковувалася мові, а особлива увага зосереджувалася на довгих аріях: 

«арія помсти, арія заздрості, арія любові» [14, с. 128]. На відміну від 

К. Монтеверді, інструментальна музика у В. Моцарта практично завжди 

драматична, в ній присутні контрастність образів, хвилювання, вона чіпає до 

глибини душі, висловлює як біль і смуток, так і радість і щастя.  
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Семантика європейської музики продовжує формуватися наступним 

чином: експресивна драматична «мова звуків» (музика діалогів наповнена 

пристрастю, конфліктами тощо) спочатку у К. Монтеверді, потім – у 

В. Моцарта. У програмній інструментальній музиці Бароко відтворюються 

діалоги, конфлікти, дії і протидії, – все це здійснюється засобами риторики, 

яка й пояснює смисл драматичного дійства. В програмній музиці 

використовуються прийоми розвитку, що дозволяють спостерігати за 

сюжетом, не порушуючи власне музичних закономірностей; серед них 

вариаційність і монотематизм, а також лейтмотивні характеристики. 

Програмність музики Бароко, яка вже стала засобом виразності, 

сприяла пошукам нових виражальних прийомів. Завдяки музичній 

образотворчості, звукопису відбувається насичення образів, сюжетів. 

Інструментальна музика Бароко драматична (стиль схвильованої людської 

мови, вираженої через інструментальне звучання), театральна, дуалістична: 

вона представляє і зіставляє почуття, емоції, настрої. Н. Арнонкур відзначав, 

що «за допомогою барокової «мови звуків» відбувається якась подія, 

абстрактний або конкретний підсумок якої стає зрозумілим лише в кінці 

музично-драматичної дії» [14, с. 133]. 

Одним з засновників італійської національної музичної культури був 

композитор, скрипаль А. Кореллі. Творчий підсумок свого життя – збірник 

сонат для скрипки соло – він завершив варіаціями на іспансько-

португальську народну танцювальну пісню фолію. Паралельно із створенням 

тріо-сонат А. Кореллі працював над створенням великих Concerto grosso. 

В Римі А. Кореллі зустрічався з Б. Пасквіні та Г. Гаетано, з видатним 

італійським оперним композитором А. Скарлатті, а у 1708 році з Г. Генделем, 

на якого гра А. Кореллі справила глибоке враження. В своєму дослідженні 

«Формування скрипкового стилю в concerto grossi Кореллі» [76] І. Гребнєва 

визначає жанр concerto grossi як оркестрово-ансамблевий, струнно-

смичковий, що містить узагальнюючу функцію концертного діалогу, ще не 

виходячи на рівень діалектико-сімфонічної монологичності. Вона 
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обґрунтовує історико-стильові обставини, завдяки яким віртуозне скрипкове 

музикування в груповому варіанті стає рушійною силою інструментального 

діалогу, заснованого на принципі «мовної гри», на поєднанні «свободи» і 

«порядку» з одночасним формуванням ідеї контрасту в напрямку від 

просторово-фонічного (гра «світло-тіні») в зіставленні і поєднанні партій 

concertino i grosso до власне тематичного вислову останнього [76, с. 15].  

На відміну від Ф. Куперена в своїх творах А. Кореллі не робив 

конкретних програмних вказівок, оскільки «зоровий образ, що втілився в 

художньо-закінчену форму, очевидно, відігравав значну роль в його 

творчому процесі, будучи одним зі стрижнів музичного задуму» [145, с. 26]. 

А. Кореллі вважав, що пріоритетом має бути розум, а вже потім наслідування 

інших авторитетних музикантів. Новизна музики А. Кореллі захоплювала 

сучасників. Скрипкова мелодія великого дихання мала як внутрішнє 

напруження, так і модуляційну свободу. Контрастність частин, об’єднаних в 

цілісний цикл, рельєфність форми, точність фактури, а головне, кантиленість 

його кращих творів свідчать про зв’язки з вокальним мистецтвом того часу. 

Яскравим композитором епохи Бароко був А. Вівальді.
 
Музика цього 

композитора різноманітна, вона розповідає, захоплює, зображує, чарує, 

передає різні почуття, драматичні події, які розвиваються стрімко і яскраво, 

проте врешті-решт ведуть до благополучного завершення. В його творчості в 

якості основного жанру, що концентрує в собі інструментальну музику 

Бароко, виступає жанр concerto grosso та його камерний різновид – тріо-

соната. В рамках великого концерту формується і принцип програмності, про 

що свідчать назви і епіграфи численних концертів А. Вівальді, зокрема, 

популярний цикл «Пори року» з супровідними сонетами. Свої концерти 

А. Вівальді писав для жіночого оркестру у Венеції «Ospedale della Pieta
4
», де 

він міг реалізувати найнепередбачувані задуми. В коментарях А. Вівальді 

вказував різні варіанти трактування творів: витончену динаміку (sempre 

                                                 
4
«Притулок співчуття, солістки цього оркестру віртуозно грали на багатьох інструментах, на органі і чудово 

співали. 
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ріапо, rippieni – pizzicato без вказівки, molto forte), деякі штрихи, темпові 

зміни, що інтерпретувалися відповідно до канонів. Вплив музики А. Вівальді 

був величезним, а її осмислення відбулося не одразу, воно триває й дотепер. 

Не можна не згадати італійського композитора, скрипаля і органиста, 

представника неаполітанської оперної школи Дж. Перголезі – одного з 

найранніших і найзначніших творців опери-buffa. Історичний розвиток 

опери-buffa йде від ранніх зразків Д. Перголезі «Служниця–Пані» до творінь 

В. Моцарта «Весілля Фігаро», Дж. Россіні «Севільський цирульник» і далі до 

«Фальстафа» Дж. Верді в ХІХ ст. Дж. Перголезі писав опери-seria, духовну 

хорову музику (меси, кантати, ораторії, інструментальні твори (тріо-сонати, 

увертюри, концерти), в яких передавав національний характер і дух 

італійського мистецтва. 

Композиторський стиль італійського композитора і клавесиніста 

Д. Скарлатті справив значний вплив на музику епохи класицизму. Він 

передбачив у своїй творчості безліч елементів форми, текстури і стилю того 

стилю музики, що пізніше назвуть класицизмом. Д. Скарлатті також є 

першопрохідцем у царстві ритму і музичного синтаксису: синкопи і змінні 

мметри часто зустрічаються в його творах. Більшість його клавірних сонат 

одночастинні з незмінним темпом і є зразком старовинної двочастної форми. 

Для творчості Д. Скарлатті характерно використання фрігійського ладу і 

тональних модуляцій, не типових для європейського музичного мистецтва. 

У XVII ст. в європейських країнах виникли абсолютно різні 

національні школи. Так, французькі композитори були досить стримані, 

акуратні та додержувалися строгих правил композиції, а італійські музиканти 

були артистичні, мали зухвалий характер і багату фантазію, вільно 

імпровізували і орнаментували. Відмінність світосприйнятті французів та 

італійців збільшувала ментальну дистанцію між націями. Це протистояння 

відбувалося впродовж століть. З часом композитори, які виїзджали 

працювати до інших країн, запозичували їх кращі музичні традиції, що 

сприйяло змішуванню національних та стилістичних особливостей музичних 
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культур. Одними з перших, хто намагався поєднати ці два стилі, були 

Й. Й. Фукс і Г. Муффат. Тільки до XVIII ст. процес синтезу обох стилів 

привів до утворення «змішаного стилю».  

В італійській бароковій музиці композитори приділяли увагу 

здебільшого сонаті й концерту, що викликало зміну пріоритетів: в них 

провідною стала роль соліста. Н. Арнонкур писав: «Італійські концерт і опера 

<…> - музичні форми чудові й розкішні, домінує звучання смичкових 

інструментів, італійці прагнули досягти рівня чуттєвості голосу італійського 

співака, який вважався зразком. Багата орнаментика імпровізувалася 

сповненими фантазії виконавцями, що відповідало спонтанному і 

ектравертному характеру італійців» [14, с. 138]. Основне навантаження 

призначалось струнним інструментам, духові використовувалися рідко: в 

перекличках зі струнними або ж для досягнення особливої тембральної 

палітри, певного афекту. Запальність і яскравість італійського характеру, 

віртуозність виконання, співучість і барвистість мелодій були відмінною 

рисою італійського Бароко. Завдяки цьому італійська музика епохи Бароко 

посіла в Європі лідируючі позиції, а процвітаюча Нідерландська школа епохи 

Відродження поступово відійшла на другий план.  

Основними особливостями французького стилю була виразно 

позначена форма, лаконічний, насичений і глибокий зміст твору. 

Французські митці відкидали імпровізацію і дотримувались певних правил у 

використанні мелізмів, за рахунок чого досягали неймовірної вишуканості та 

ясності фактури. Ж. Б. Люллі (італієць за походженням) надав французькій 

музиці життєрадісні риси, ретельно упорядкував техніку гри та на підставі 

драматичного старовинного балету створив національну французьку оперу. В 

операх Люллі акцент робився на арії, але при цьому вони розділялись чітко 

вираженими ритмічними речитативами, які супроводжували віолончель і 

клавесин. Диверсифікацію звучання підсилювали за допомогою розстановки 

хорів, і застосування безлічі стилізованих танців: одна дія змінювалась 
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іншою без перерви. Французька опера стала виразом всіх музичних форм і 

жанрів музичної драми: співу, інструментальної музики і танців.  

Інструментальні сюїти з опер Ж. Б. Люллі стали зразком «французької 

сюїти», які відрізняються неймовірною свободою, лаконічністю і 

компактністю. В менуетах і гавотах спеціально виписувалися всі прикраси. 

Створена Ж. Б. Люллі увертюра надала французькій сюїті її остаточного 

вигляду. Вступ з’єднується з фугованою середньою частиною, заключна 

частина об’єднана зі вступом загальною темою. Деяким італійським 

елементам Люллі надав нової форми, згідно з правилами французької 

орфоепики і поезії.  

Ж. Рамо був продовжувачем традицій Ж. Б. Люллі, але мав інші 

погляди, іншу естетику, інші принципи. Хоча він працював у старинному 

стилі, завдяки відкритим Рамо новим засобам виразності, його французькі 

опери звучали сучасно, ставши найвищим досягненням музичного мистецтва 

Франції. Гармонія Ж. Ф. Рамо за своїм багатством випереджала свій час. 

Духові інструменти у нього виконують функцію гармонічної основи або 

застосовуються для басової лінії. Барвисті речитативи, інструментування, 

гармонія у його операх разом створюють раніше нечувані звучання.  

Клавесинній музиці Ж. Ф. Рамо властивий крупний штрих, композитор 

не був схильний до тонкого виписування деталей, його музика відрізняється 

яскравою характеристичністю, в ній одразу відчувається почерк 

природженого театрального композитора («Курка», «Дикуни», «Циклопи»). 

Вивчивши клавесинну творчість Ж. Ф. Рамо, В. Ландовська, відзначала, що 

його трактати з музичної теорії перевершили його славу «художника-творця» 

[152, с. 258]. Між тим його художня творчість визначила найвищу планку для 

всіх виконавців і композиторів. «Представляючи образи барвисті і веселі, або 

урочисті і величні, Ж. Ф. Рамо, як ніхто інший, міг передати барвами і 

відтінками глибину й тонкість ліричного образу. Він насолоджувався 

щебетом птахів і навколишньою природою і в своїй музиці відбивав свої 

почуття» [152, c. 258]. 
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Марк Антуан Шарпантьє (1643-1704) – французький композитор, 

співак, контратенор, теоретик музики - писав в основному духовну музику: 

меси, ораторії, кантати, магніфікати, гімни, мотети, псалми, також оперу 

«Медея», і багато вокальної музики. «Франція – єдина країна, яка не 

визнавала міжнародної італійської мови барокової музики, протиставивши їй 

свою власну, абсолютно іншу музичну ідіому» [14, с. 180].  

З програмною музикою, зі сферою почуттів і настроїв, що 

народжувалися у свідомості композитора від спілкування з природою та 

побутом, також були пов’язані найвищі досягнення Ф. Куперена. Й. С. Бах 

цінував музику Ф. Куперена за притаманну їй меланхолію, що означало в 

його устах вищу похвалу за вміння висловити музикою духовно-естетичний 

стан людини, яка мислить і глибоко відчуває (філософ XIX ст. С. К’єркегор 

вважав меланхолію ознакою естетичного ставлення до дійсності). 

Не тільки клавесинні опуси, а й тріо-сонати та концерти Ф. Куперена 

відрізняються програмним змістом, що надає ключ до їх образно-

виконавського тлумачення. У своїх коментарях до книги Ф. Куперена 

«Мистецтво гри на клавесині» Я. Мільштейн зазначав: «він вірний естетиці 

почуттів: слідувати розуму – навчитися мислити точно, послідовно, логічно. 

Його п’єси являють собою конгломерат різних елементів (гомофонно-

лютневих, поліфонічно-органних)» [147, с. 91]. В драматургічному плані 

його стилю притаманні контрастність образів, багатство мелодійних ліній, 

велика кількість прикрас. «Йому властиві цілком самобутні риси – і перш за 

все органічне поєднання ясності, чіткості (звукової витонченості) і свого 

роду хиткості, таємничості» [147, с. 92].  

Твори Ф. Куперена відрізняються легкістю і витонченістю, їх назви 

мають певний підтекст: «Арлекін», «Французькі фолії або маски домінo», 

«Женці», «Щебетання», «Цнотлива» та інші. Про музику Ф. Куперена 

виконавиця клавесинних творів митця В. Ландовська писала: «Широта і 

шляхетність ліній, сміливі і чарівні гармонії, напруженість атмосфери і 

експресія - ось характерні риси музики Ф. Куперена» [152, c. 248]. Напевне, у 
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її відгуках були виражені найтепліші почуття: «Піднесеність куперенівської 

музики окриляє, вона змушує нас відгукуватися на хвилювання, змішане з 

прихованою радістю»; «Музика Ф. Куперена проникає в нашу підсвідомість, 

збуджуючи різні її рівні» [152, c. 249].  

Однією з композиційних особливостей творчості Ф. Куперена були 

п’єси-мініатюри, складені не в сюїти, як у більшості композиторів, а 

зіставлені в ряди (ordre). Композитор підтверджував, що він завжди мислив 

свою музику образно і навіть портретно. В порівнянні зі попередниками 

Ф. Куперен значно ширше користується можливостями клавесина, вільніше 

розпоряджається звучностями на всьому діапазоні: двох мануалів великого 

інструменту (для них спеціально розраховані п’єси «croisé», тобто з 

прийомом перехрещення рук); всебічно розробляє клавесинну фактуру; 

активізує голосоведіння, підсилює загальну динаміку в середині п’єси, надає 

великої уваги орнаментиці. Все це з великим успіхом демонструвала на 

своєму багатопедальному клавесині з багатьма регістрами і В. Ландовська. 

У добі Бароко одним з провідних музичних центрів Європи став 

Відень. Австрійцям дуже подобалася італійська музика, вона була їм близька 

за характером, тому майже всі посади музикантів при дворі займали італійці. 

Австрійський імператор Леопольд I мав кращу капелу, керівником якої був 

Г. Муффат, відомі в Європі були й інші капели австрійських меценатів-

меломанів
5
. В кожному храмі або монастирі щонеділі звучала нова музика - 

це формувало слух і музичні смаки слухачів. У палацах, де звучала музика, 

зали були оброблені мармуром, що створювало потрібний резонанс.  

У Відні виконувалася музика різних країн, у результаті стилі різних 

націй впливали один на одного. Утворився особливий австрійський стиль, де 

поєднувалися елементи різних стилів з італійською формою. В Австрії відомі 

оперні композитори писали також інструментальні інтерлюдії – 

багатоголосні сонати, протиставлені французьким сюїтам. Г. Муффат, 

                                                 
5
 Капела графа Карла Лихтенштайн-Кастелькорна, на чолі якої стояв композитор Х. Бібер., капела 

Зальцбурзького архієпископа та ін. 
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Й. Й Фукс, Х. Шмельцер і Х. Бібер, працюючи над зближенням цих двох 

форм (серьозність і веселість), поєднали їх в одне ціле – concerto grossi.  

Перші concerto grossi Г. Муффата були написані в стилі А. Кореллі, але 

вони мають частини із французьких сюїт, стилізовані з італійською 

чарівністю. Г. Муффат був прихильником французького способу гри. Щодо 

цього Н. Арнонкур наводить його висловлення: «Виконання на скрипці 

балетних мелодій за методами пана де Ж. Люллі створює настільки 

вишуканий ефект, що важко знайти щось більш цілісне, прекрасне і 

приємне» [14, с. 146]. З часом австрійські композитори писали сонати і 

сюїти, як в італійському, так і у французькому стилі, використовуючи в 

темах різні національні мотиви: австрійські, чеські, угорські. Це поклало 

початок створенню австрійської та, зокрема віденської музики.  

Композитор та органіст Й. Й. Фукс ще за життя отримав славу 

чудового музиканта. Володіючи всіма сучасними йому стилями: італійським, 

французьким, австрійським, через музику він висловлював неймовірну красу 

світу. В танцях Фукса звучать фольклорні мотиви; його інструментальна 

музика сповнена простоти і чарівності; його релігійні твори – піднесені, вони 

підкріплені шляхетним звучанням контрапункту; кожна його опера – 

досконала. В своєму збірнику сюїт Concentus musico instrumentalis (1701), він 

презентував усі форми інструментальної музики, де французькі танцювальні 

форми підпорядковані австрійським перетворенням, де включені італійські 

інструментальні твори.  

Відомий композитор Х. Шмельцер – перший не італієць, хто отримав 

посаду придворного капельмейстера у Віденській імператорській придворній 

капелі (1679). Він писав інтерлюдії до опер, одночастинні сонати для 

віртуозів оркестру в Кромержижі. Х. Бібер у своїх творах вміло застосовував 

інструментальне забарвлення для точної передачі афекту, поєднуючи 

музичний сенс з вищою музичною формою («Соната звірів»). 

У Німеччині утворилися такі умови для композиції, коли композитор 

вільно обирав потрібний стиль як основну форму, до якої він міг додавати 
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будь-які елементи інших стилів (бахівський синтез). Німецький композитор і 

органіст Г. Телеман, будучи неймовірно активним (що прямо «працювало» 

на його успіх), володів усіма стилями і майстерно поєднував їх, створюючи 

нові співзвуччя. Він постійно був у пошуку нових засобів виразності. Велику 

увагу Г. Телеман приділяв звуковим і технічним властивостям інструментів. 

Уперше в історії музики у своїх творах продемонстрував співучість 

валторни. Застосовуючи духові інструменти у різних сполученнях, він 

домагався нових співзвучностей: поєднував два гобої облігато, які грали в 

унісон з першими скрипками; два гобої з басом, або три гобої та фагот тощо. 

Поєднавши таким чином італійський і французький стилі, Г. Телеман сприяв 

появі «змішаного стилю» в Німеччині. 

Й. С. Бах, Г. Ф. Телеман, і Г. Ф. Гендель відкрили власні нові звукові 

поєднання: Г. Телеман працював у сфері інструментування, Г. Гендель 

вивчав правила мелодії, а Й. С. Бах удосконалював техніку поліфонічного 

письма. Німецькі композитори створювали свої шедеври (французькі сюїти, 

італійські сонати і концерти), використовуючи одночасно всі стилі музики.  

Органна музика Німеччини бере свій початок у XV ст. від нідерландця 

Я. Свелинка (1562-1620) через Г. Шейдемана (1596-1663), І. Райнкена (1623-

1722), Д. Букстехуде (1637-1707). Особливість німецького стилю органної 

музики – це складне багатоголосся (поліфонія суворого стилю), що 

послужило створенню нової музичної форми – фуги.  

Згадуючи Й. С. Баха, Г. Гульд підкреслює, що: «кожне нове покоління 

впродовж 200 років, що минули з дня його смерті, сприймає його з позиції 

своєї епохи <...> Бах надає людям багатобічний вплив, життєдайний і в той 

самий час таємничий» (183, с. 212). Творчість Й. С. Баха ніби завершує епоху 

Бароко. Відомий майстер поліфонії і контрапункту писав музику для різних 

інструментів, як духовну так і світську: прелюдії, фантазії, токкати, 

пассакалії, хоральні прелюдії та фуги, тріо-сонати. Й. С. Бах в своїй творчості 

охопив стилі різних епох. У програмній музиці використовує прийоми 

розвитку, що дозволяють стежити за сюжетом, не порушуючи власне 
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музичних закономірностей; серед них вариаційність і пов’язаний з нею 

монотематизм, лейтмотивні характеристики.  

В композиторському стилі Й. С. Баха відображені височина 

Відродження, естетика Бароко з її суворими канонами і конструктивність 

класицизму. Його стиль, поряд зі строгим контрапунктом і протиставленням 

музичних форм, складною поліфонією, відрізняється глибоким драматизмом, 

закінченою художньою цілісністю. Н. Герасімова–Персидська писала: 

«Багатовимірність і невичерпність Бахівського мистецтва підтримують 

високий рівень його актуальності, причому сам вектор пізнання, 

спрямований по “стрілі часу” з теперешнього часу в майбутнє, де як би 

знаходиться можливість повного пізнання світу бахівських тем, ідей і 

образів» (Переклад мій – І. К.) [138, с. 6].  

Культура Англії XVII ст. – розвивалася майже поза впливом мистецтва 

інших країн, але англійська барокова музика була також осмислена, глибока і 

змістовна. Не створена для концертної естради, вона була витонченою, 

науковою і призначалася для вузького кола знавців і любителів. Улюбленим 

інструментом англійців була віола да гамба. Вони цінували якість звуку 

цього інструменту, його звучання ніжне й делікатне. Відомими англійськими 

композиторами були Д. Купер та В. Лейвз. Використовуючи англійську 

форму музики, Д. Купер вільно включає до неї італійські елементи, його тріо-

сонати прекрасні. Музика В. Лейвза мала надзвичайно глибокий зміст, у 

кожному творі він знаходив щось новее, несподіване і цікаве. Добу барокової 

англійської музики завершує Г. Перселл. У віці 22 років він написав цикл 

фантазій для ансамблю віол да гамба, де відбились напрацювання всієї епохи, 

і де він застосував всі властивості та звукові можливості цього інструменту. 

У своїх творах Г. Перселл застосовував різні способи звукового втілення, 

постійно удосконалюючи музичну форму. 

В Англії останнім композитором епохи Бароко став Г. Ф. Гендель, який 

значну частину свого життя провів у цей країні. Г. Гендель досяг найвищої 

композиторської майстерності, продовжуючи напрацювання Г. Перселла. 
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Виконуючи замовлення, він знав, для якої публіки пише музику. Г. Гендель 

вміло використовував свої природні можливості, прекрасний смак і знання 

(будучи в Італії, він глибоко вивчив стиль А. Кореллі та Д. Скарлатті) для 

втілення в музиці того впливу на найпотаємніші куточки душі, за допомогою 

чого досягався контакт з публікою, навіть з тою, яка походила з народу. Це 

було характерною рисою генделевського стилю.  

В творах Г. Генделя головне місце займала мелодійна лінія, яку він 

доручав верхнім голосам. Це є основою для трактовки його музики. Крім 

того, в інтерпретації його музики треба враховувати важливість артикуляції 

дрібних тривалостей, що загалом було характерно для того часу. Барокова 

нотація в Г. Генделя передбачає з’єднання коротких відрізків у єдиний 

довгий такт, що надавало виконавцям розуміння артикуляції і фразування 

твору. Адже артикуляцію невеликих фраз, в якій треба досягти ідеального 

злиття звуку, можна досягти тільки з маленьким складом музикантів.  

Основним жанром інструментальної музики Бароко був жанр сoncerto 

grosso та його камерний варіант – тріо-соната. Утворилися дві протилежні 

форми: sonata da camera (сюїта танців) і sonata da chieso (симфонія), до кінця 

XVII ст.. вони змішуються: до sonata da camera додається вступ, а до sonata 

da chieso – жига або менует, ці зміни призвели до класичної сонати. За життя 

Г. Гендель написав 12 concerto grossi ор. 6, органні концерти. Спочатку свої 

concerto він писав для струнних інструментів з однією партією continuo, але 

потім додав духові і створив concerto grossi ор. 3 для гобою. Задум 

композитора полягав у чергуванні схвильованих частин зі спокійними. 

Характерною рисою інтерпретації concerto grossi є гнучкі можливості: тріо 

солістів у супроводі органу або ж гобої і фаготи, які додавали шарму і 

відповідного забарвлення tutti; також до складу включали клавесини та 

лютні. Традиції виконання і форма зберігалися протягом століття.  

Широко представлений у творчості Г. Генделя й інший жанр - Тріо-

сонати. Це популярна форма барокової камерної музики, у якій відбувався 

процес перерозподілення змістового навантаження інструментальних партій. 
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Це було пов’язано з тим, що стиль інструментальних багатоголосних канцон 

(фантазій), коли чільна роль дісталася солісту, значно змінився. Провідну 

роль стали відігравати крайні голоси (сопрано і бас), середні ж слугували 

заповненням (додавання виконавцем вокальних та інструментальних голосів, 

відсутніх у рукописах) або акомпанементом. Ця модель, коли з багатоголосся 

видаляють середні голоси і залишають двох солістів та basso continuo, і є 

тріо-соната. Згодом цей жанр отримував нові перетворення. Так, для 

включення в музичну композицію діалогу збільшували кількість солістів. 

Німецький композитор і органіст Й. Кунау циклічну форму італійської тріо-

сонати переніс в клавірну музику, створивши для клавіру твори, не 

спираючись на традиційні танцювальні образи. Німецькі композитори 

Й. С. Бах, Г. Ф. Телеман і Г. Ф. Гендель тріо-сонати писали в «змішаному» 

стилі, в їх творчості це було спільною рисою цього жанру. 

Важливо визначити вплив народної музики на структуру танцювальних 

форм в інструментальних циклах. Коли багатоголосся в ХІІ ст. тільки 

розвивалося, танцювальна музика була частиною народної музики, 

виконувалася менестрелями як перед простим народом, так і перед 

представниками вищих верств суспільства. З часом музика менестрелів 

доповнила музику світську й релігійну своєю віртуозністю, а в танці почали 

виконувати багатоголосся, щоб не втрачати звукову пишність музики. Для 

«вченої» музики танцювальна була «життєдайним» джерелом». Чергування 

повільної частини у парному розмірі, а швидкої у непарному, в супроводі 

однієї і тієї ж мелодії, представляло пару танців, яку назвали «сюїтою».  

Створення таких сюїт згодом отримало певні традиції: «Музиканти 

повинні були самостійно складати “сюїти”, підбираючи швидкий танець, 

відповідний певному повільному» [14, с. 172]. Відомі композитори складали 

танці і стилізували їх відповідно свого смаку і пануючої моди. Танці були 

різнорідними, і щоб створити цілісність сюїти, потрібно було придумати 

вступну частину до неї. З цього приводу зауважується, що «англієць М. Лок у 

своїх концертах-сюїтах, для ансамблю, з чотирьох гамб, застосував з цією 
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метою фантазію, а австрієць Х. Бібер у своїй Mensa Sonora у 1680 р. – 

італійську сонату. <…> Соната також відіграла певну роль в еволюції сюїти у 

цілісній формі: як вступна частина, підтримуючи своєю компактністю 

неоднорідну серію танців» [14, с. 173]. 

У XVII ст., поряд з танцювальною музикою та сюїтою зі стилізованих 

танців, паралельно розвивалася інша форма – багатоголосна соната для 

виконання в соборах. Тріо-сонати писали відомі італійські скрипалі XVII ст.: 

А. Вівальді, А. Кореллі, Дж. Легренці, Б. Маріні, М. Пезенті, А. Скарлатті, 

М. Учелліні та ін. Наслідуючи італійські зразки тріо-сонат, французи 

стилізували їх під французький стиль, однак солюючі партії в тріо доручали 

духовим інструментам.  

XVI - XVII ст. були «золотою добою» розквіту іспанської культури. В 

цей час формуються національні жанри багатоголосся, національний 

колорит, виникає опера, створена за італійським зразком; найвищої 

популярності сягає органне мистецтво. На музичну культуру християнської 

Іспанії величезний вплив, з одного боку, справила арабська музика, якій 

характерні вишуканість мелодії, тонка орнаментика, свобода імпровізації, а з 

другого, до XVIII ст. – італійська. При королівському дворі видатні 

композитори Д. Скарлатті, Л. Боккеріні, Г. Брунетті та ін. опрацьовують нові 

жанри: ораторії та кантати. Вищезазначені процеси сприяли тому, що до 

XIX ст. в Іспанії став формуватися свій національний стиль, витоками якого 

були стародавній фольклор і музика фламенко (самобутній жанр, що 

утворився із змішування іспанської, мавританської та циганської музики).  

Розвиток іспанської культури окресленого періоду (кінець XV – 

початок XVII ст.) формувався між двома найбільшими осередками 

ренесансної культури – Нідерландами та Італією, отже, закономірним був 

процес творчого переосмислення іноземних традицій в дусі формування 

національної культури. Композитор і музикознавець Ф. Педрель стверджував 

естетичні позиції ренесансу і втілював їх у своїх музичних творах (оперна 

трилогія «Піренеї» та ін.). У другій половині ХІХ ст. естетичні принципи 
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Ф. Педреля реалізували у своїй творчості І. Альбеніс, кращі твори якого – це 

зразки справді національного і в той самий час самобутнього стилю та 

Е. Гранадос, фортепіанна творчість якого (зокрема фортепіанний цикл 

«Іспанські танці») стала вираженням національного стилю. Найвидатнішим 

композитором Ренасімієнто є Мануель де Фалья, в музиці якого вперше 

втілений іспанський характер в його загальнонаціональному прояві. 

Творчість де Фальї принесла іспанській музиці світове визнання.  

Томас Луїс де Вікторія в епоху Відродження створював у Іспанії твори, 

досконалі з технічного боку і сповнені духовного змісту. Саме це поєднання, 

на думку учасників ансамблю старовинної музики «Flabrum euri», і цінується 

у справжньому мистецтві. Дієго Ортіс (1510-1570) – іспанський композитор, 

гамбіст, музичний педагог, який складав світську музику для віоли і 

клавесина та вокальну духовну музику, відомий також як автор школи гри на 

віолі «Трактат про Глос». Д. Ортіс був відомим віолончелістом, єдиним 

іспанцем, здатним змагатися з італійцями у виконанні варіацій на басову 

тему. Серед сучасних виконавців музики Дієго Ортіса – Жорді Саваль, Тон 

Копман, Вілард Кейкен і ансамбль «Fretwork»  

Відзначене «переосмислення іноземних традицій в дусі формування 

національної культури» було загальною тенденцією розвитку музичного 

мистецтва у європейських країнах окресленого періоду. Як зазначає журнал 

«Early Music» у коментарях до фестивалю «Крайнощі Бароко» (Санкт-

Петербург, 2005), французький композитор тієї епохи - Ж. М. Леклер «вдало 

поєднував в своїй єдиній опері “Scylla et Glaucus” і Демонічних аріях 

“витончений” схвильований стиль з блиском італійської скрипкової школи» 

[298, с. 36]. Це було характерним і для створення «чисто» інструментальної 

музики, наприклад, скрипкових варіацій А. Кореллі на тему «Фолії» 

(старовинного португальського танцю), де явно простежується певна лінія 

сюжету в чергуванні різнохарактерних варіацій.  

Для адекватного прочитання та інтерпретації твору велике значення 

для музиканта має рукопис або автограф композитора, адже у своїх творах 
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він може передавати певний сюжет: подумки програвати події й 

висловлювати певні емоції. Це суттєво впливає на нотацію і з часом може 

передатися виконавцю. Читаючи рукопис, ми бачимо конкретну інформацію, 

відкриваємо щось нове, раніше не помічене, але дуже важливе для 

інтерпретації. За допомогою вказівок темпу надається характер і настрій, а 

фразування залежить від метра, тактових рис і пауз. 

Звичайно, композитори різних країн кінця XVI-XVII ст. посилено 

шукали нові способи музичного вираження, що призвело до формування в 

музиці барокового стилю. Музичні діалоги між двома солістами, солістом і 

хором або оркестром були наповнені пристрастю і конфліктами, діями і 

протидіями, які відбувалися на основі риторики, що пояснювала сенс 

драматичної дії. У барокових композиціях домінувала музична риторика — 

добра та зла, радості і горя, жаху і захвату. Змішування стилів і жанрів 

музичного бароко актуально і сьогодні, вони певним чином розкриває 

проблеми сучасності і надає нове уявлення про музику.  

 

2.2. Формування стилів у історичному виконавстві 

 

Для сучасного виконавця старовинної музики дуже важливим є її 

відтворення у відповідному духу і часу стилі. Отже, велике значення для 

вирішення цих питань має вивчення трактатів, рукописів, манускриптів, 

естетичних концепцій щодо виконання творів у сучасний їх авторові час. В 

даному розділі дисертаційної роботи здійснено спробу розгляду деяких з них. 

Й. Й. Кванц (1697-1773) - один із найвідоміших інструменталістів 

Європи, відвідав немало країн, опанував різні музичні інструменти, мав 

можливість ознайомитися з мистецтвом і стилями різних країн та націй. У 

трактаті «Досвід настанови з гри на флейті traversiere» (1752) Й. Кванца, 

дослідника, законодавця стилів і смаків, відзначено, як правильно сприймати 

барокову музику та сучасність; національні та естетико-виконавські традиції 

в контексті музичної культури його епохи. 
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Основні естетичні відмінності Бароко від інших стилів полягають у 

новому, раніше не відомому відчутті простору і часу, містичному 

співіснуванні просторових образів: від химер до янголів, від темряви до 

світла, від бурі та шаленства до чіткості й безтурботності. В цих образах 

барокові композитори, разом з архітекторами, скульпторами та 

живописцями, відображають нескінченність і недоступність стихії, проте 

роблячи її доступною для сприйняття. 

Щоб втілити задум композитора і передати дух епохи, виконавцю слід 

зважати на всі особливості виховання того часу (майстер-учень; сімейне 

музикування, ансамблева гра). Для правильної інтерпретації музики Бароко 

необхідно навчитися чути й мислити по-іншому: зрозуміти її атрибутику, 

культуру, стиль і традиції. Важливо набути навичок барокового фразування, 

розуміння розстановки акцентів або афектів у музиці, уміти поєднувати 

символіку, філософію, поезію, риторику, танець. В підсумку, невеличкий 

бароковий твір – надзвичайно ємне музичне уявлення і джерело натхнення, 

що живить усю культуру наступних століть.  

«”Надмірність” барокового мистецтва, його удавана ускладненість, 

переважаюча тенденція до змішування, а не до чистоти стилю і жанру, 

сформували немалий резерв, запас, із якого культура потім змогла відібрати 

безліч рішень. Саме ця магістральна лінія бароко, з його надлишковими 

історичними, культурними і стильовими “перевантаженнями”, багато в чому 

відповідає особливостям свідомості та культури нашого часу» [156, с. 237]. 

Отже, у наш час справдилися сподівання Й. Кванца стосовно того, що 

«розгорнута теорія про гарний смак у практичній музиці», яку він виклав у 

трактаті, буде корисною будь-якому музикантові [117, с. 33].  

Дійсно, маючи гарний смак, володіючи знаннями про стиль та епоху 

композиторів Бароко, можливо відтворити старовинну музику з більш 

достовірною інтерпретацією старовинних творів. Але, вивчаючи трактати 

того часу та коментарі композиторів до своїх творів, стає зрозумілим, з якою 

кількістю обмежень стикається виконавець. Сучасний український дослідник 
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В. Качмарчик зазначав, що Й. Й. Кванц був наймасштабнішою постаттю в 

європейському флейтовому мистецтві. Він заклав надійний фундамент 

німецької школи флейти (флейта-траверсо була на той час новим 

інструментом, але Кванц вважав його перспективним). Згодом закладені ним 

основи успішно розвинули І. Тромлец, А. Фюрстенау, Т. Бьом. Оцінюючи 

трактат, В. Качмарчик називає його автора одним із творців естетики 

виконавства [114].  

Трактат Й. Й. Кванца «Досвід настанов з гри на поперечній флейті» – 

це універсальна праця, яка охоплює практично всі музичні аспекти і 

досягнення того часу, дозволяє відповісти на немало запитань щодо 

виконання та розуміння музики першої половини XVIII ст. В зазначеному 

дослідженні продумано кожен крок виконавця, спосіб відтворення звучання 

музики ранніх епох, і подано поради, як правильно слухати музику. 

Російський переклад трактату з старонімецької мови здійснила доцент 

Петрозаводської консерваторії С. Художнікова (2008)
6
. Вона виступала як 

клавесиністка в ансамблі з історичними музикантами Петрозаводська та 

Москви. Нині читає лекції з проблем виконання старовинної музики.  

Написанню такого трактату багато в чому сприяло життя Й. Й. Кванца 

у провідних музичних центрах Європи, його подорожі та навчання за 

кордоном. К. Ф. Е. Бах, сучасник Й. Й. Кванца, зазначав: «Й. Кванц, 

безперечно, був знавцем мистецтва і людиною, яка мала відмінний смак, 

сформований під час тривалих поїздок Німеччиною, Італією, Францією, 

Нідерландами та Англією, де композитор слухав усіх видатних музикантів» 

[114, с. 20]. Відвідавши Італію і Францію, Й. Й. Кванц порівняв мистецтво 

двох країн, які на той час вважалися законодавцями усього модного і 

передового. Він писав: «Безперечно, що музика французів набагато краще 

підходить для їхніх досконалих танців, ніж для чогось іншого, а італійська 

музика, навпаки, сильніше впливає у грі і співі, ніж у танцях» [117, с. 18–19]. 

                                                 
6 Електронний варіант перекладу повного тексту трактату, здійснений у 2011 р., зберігається у бібліотеці 

Петрозаводської державної консерваторії ім. А. К. Глазунова. 
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Й. Й. Кванц «як одну з умов краси» у своїй праці визначав стислість 

композицій. Цей принцип дійсно міцно тримався в композиторській практиці 

кінця XVII – початку XVIII ст.  

До трактату Й. Й. Кванца зверталося немало музикантів, котрі 

виконували старовинну музику, зокрема В. Ландовська аналізувала смаки і 

стилі епохи Бароко в праці «Про музику». Трактатом цікавилася флейтистка 

Катерина Петеліна. Висококласний музикант і автентичний виконавець на 

флейті траверсо, вона користувалася прижиттєвим амстердамським виданням 

праці Й. Й. Кванца і повністю опанувала у своїй практиці всі описані ним 

прийоми. Наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років деякі розділи трактату 

переклав Фелікс Равдонікас; у цей час він виготовив перші флейти траверсо, 

знайшов ентузіастів і переконав їх спробувати грати в автентичній манері. 

Звертаючись до мініатюр Й. Кунау, Ф. Куперена, Ж. Ф. Рамо, слід 

підкреслити, що вони шляхетні й витончені, і в цьому їхня цінність, у цьому 

проявляється стиль композитора. У зв’язку з цим сучасний рояль ніколи не 

замінить бароковий клавесин, а тим більше клавікорд. Відповідно 

виконавського стилю й замислу композитора, вивчаючи концепцію 

Й. Й. Кванца щодо манери виконання
7
, зазначимо: він акцентував на тому, 

що додавання манер необхідне, оскільки мелодія збагачується, стаючи 

піднесенішою. Виконавець повинен мати гарний смак, щоб правильно 

застосовувати прикраси, які можуть як поліпшити п’єсу, так і зіпсувати її. 

Останні слід застосовувати незначною мірою, використовуючи їх у кожному 

місці з урахуванням афекту п’єси. Й. Й. Кванц вказував, що виконання має 

бути чистим, виразним і відповідним до кожної пристрасті, а музичні думки 

пов’язані одна з одною. 

У контексті дослідження цікаво, як на прикладі співочого смаку 

Й. Й. Кванц класифікував різні манери співу основних національних 

вокальних стилів. Так, італійська манера співу «глибокодумна і вправна; вона 

хвилює і дивує, чарівна, виразна, з тонким смаком, приємним чином 

                                                 
7 Термін «Mannieren» Кванц використовував лише в значенні «прикраси», «мелізми». 
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переміщує слухачів з однієї пристрасті в іншу» [126, с. 352]. У вокальному 

мистецтві Франції співаки – хороші актори; для них характерна речитативна 

манера співу, перебільшене виявлення пристрастей.  

У вокальній музиці Німеччини співаки намагалися донести тільки 

слова, але не їх зміст. Прикраси вони виконують просто і беземоційно. Не 

маючи гарного голосу від природи, німецькі вокалісти не мали і хороших 

наставників. На думку Й. Й. Кванца, у 1693 році смак німців (особливо у 

вокальних композиціях) почав поліпшуватися після впровадження 

капельмейстером Куссері у Гамбурзькій опері італійського способу співу. 

Відомий композитор Р. Кайзер своїми операми «оживив» новий стиль співу. 

Проте німецькі музиканти поєднували у своєму мистецтві смаки різних 

країн, тому виконували не тільки німецькі, а й італійські, французькі й 

англійські опери мовою оригіналу.  

Традиції вокального виконавства кінця XVII - XVIII cт. у наш час 

вивчала дослідник та музикознавець О. Круглова. Вона здійснила аналіз 

основних тенденцій сучасного виконавства у контексті відродження 

старовинної музики. О. Круглова узагальнила художні принципи барокового 

вокального виконавства і співацької традиції, виявила специфіку музично-

виразних засобів (динаміки, темпоритму, вокально-мовної артикуляції, 

орнаментики) та вокальної техніки (голосоутворення, емісії звуку, дихання).  

Стосовно інструментального мистецтва Й. Й. Кванц відзначав, що 

різноманітність інструментів є настільки значною, що замало людських сил і 

життя навчитися «розуміти їхні властивості та пов’язані з ними труднощі, 

щоб не приймати складне за легке і легке за складне» [117, с. 314]. 

Порівнюючи манеру гри у різних країнах, дослідник підкреслював, що в 

італійців вона вільна, повна надмірностей, експресивна, складна у виконанні, 

потребує грунтовного знання гармонії; вона радше дивує, ніж надає 

задоволення. Водночас французька манера гри, навпаки, стримана, чиста у 

виконанні, але, на відміну від італійської манери, не потребує ґрунтовних 

знань гармоній, оскільки прикраси вказані композитором. Інструментальна 
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музика німців є різноманітною і складною (через безліч нот з трьома і більше 

хвостиками), можливо тому їх виконання відрізнялося стриманим темпом. 

Німці намагалися радше здивувати труднощами п’єси, ніж сподобатися. 

Значними є судження Й. Й. Кванца про композиторський смак: він 

вважав, що необхідно мати не тільки гарний смак і розуміння правил 

композиції, а й скласти уявлення про види та властивості кожної п’єси, яка 

може бути написана відповідно до смаків тієї чи іншої нації, з тим чи іншим 

задумом. Кожну п’єсу потрібно грати згідно з певним смаком. Так, у творах 

італійців більше зухвалості і сумбурних думок, ніж здорового глузду і 

порядку. «У французів можна знайти те, що протилежне італійцям. 

Наскільки італійці мінливі у музиці, настільки французи у ній постійні і 

стримані. Вони занадто обумовлені певним характером, що підходить для 

танців і застільних пісень, але не для серьозних творів: тому “нове” в них 

часто здається старим» [117, с. 344]. Тому виконавець повинен чітко 

розуміти, як своєю інтерпретаціею відповідати задуму композитора.  

Й. Й. Кванц вважав, що відмінність смаків різних націй надто впливала 

на судження про музику. Схильність італійців до варіацій у музиці сприяла 

розвитку істинного смаку. Музика італійців – вільна, а французька – закута. 

Тому одні успішні в композиції, інші – у виконавстві. У Німеччині 

композиції гармонійні і повнозвучні, але позбавлені мелодійності та 

чарівності. Німці не мали власного смаку, що відрізняло їх від інших націй, 

але вони були здатні сприймати від інших щось позитивне, те, що можна 

використати у подальшому. 

В своєму трактаті Й. Й. Кванц диференціює критерії розмежувань 

смаку стосовно музичного твору, виконавця, слухача. Той, хто хоче 

оцінювати музичний твір, має старанно вивчити правила композиції та мати 

хороший смак. Щоб скласти враження про виконавця, слід розуміти 

властивості його інструмента і труднощі, пов’язані з ним. Інструменталіст не 

може оцінювати іншого, якщо він не грає на такому ж самому інструменті. 

Для слухачів важливі чистота виконання, краса звучання, наскільки 
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виконавець вільний у виконавстві, повнота передання змісту твору. На думку 

Й. Й. Кванца, найкращим був так званий «змішаний смак». На таке судження 

могло вплинути те, що його наставником тривалий час був скрипаль 

І. Г. Пізендель, котрий, крім скрипки, опанував мистецтво співу в Італії та 

Франції, знав особливості національних стилів і сам був прихильником 

«змішаного смаку».  

На думку сучасного дослідника М. Лобанової, «ідея “змішаного 

смаку”, тобто поєднання ознак різних національних стилів, висловлена у 

Г. Перселла в передмові до тріо-сонат. На початку XVIII ст. її активно 

розвивали французи (Ж. Б. Морен). Теорію «змішаного смаку» відстоювали 

Й. Маттезон, Й. А. Шейбі, К. Ф. Е. Бах та інші німецькі композитори і 

теоретики» [156, с. 219].  

Науково-практичний аспект актуальності означеної проблематики 

пов’язаний із вивченням старовинних трактатів, інструментарію, 

безпосередньо виконань, маючи на меті ознайомити слухача з дивовижним 

світом старовинної музики. Завдяки ознайомленню з трактатом Й. Й. Кванца 

виявлено естетичні, національні і виконавські особливості музичної культури 

епохи. Період Бароко поєднував безліч різних індивідуальних та 

комунікативних стилів: композиторських, національних, епохальних та 

інших. Завдання автентизму полягає не лише у відтворенні зовнішньої 

атрибутики виконання старовинної музики, а також у переосмисленні 

естетичних поглядів її сприйняття відповідно до першоджерела. 

 

2. 3. Авторські концепції природи історичного виконавства 

 

Одним з основоположників автентичного руху був виконавець-

автентист А. Долмеч (1858-1940), який, крім своєї віртуозної гри на 

автентичних інструментах, з успіхом відновлював старовинні інструменти та 

робив їх точні копії. Не випадково інтерес А. Долмеча не обмежився просто 

бароковою скрипкою і редакціями скрипкової барокової спадщини, а 
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поширився на всі інструменти, а головне на інструменти-символи барокової 

виконавської культури, такі, як клавесин, клавікорд, віола да гамба, флейти 

тощо. Він їх відновлював, досліджував, грав і навчав цьому інших. 

Професійна освіта скрипаля, яку він отримав у консерваторії, надавала 

переконливості всім його діям, дозволяла віднайти вірну концепцію і 

методику її освоєння. Всі ці починання в підсумку вилилися у створення 

грандіозного фестивалю зі своїми традиціями, напрацюваннями, розвитком і 

світовим культурним резонансом.  

Довідники надають про А. Долмеча такі відомості: «У 1893 р. Долмеч 

виготовив свою першу лютню, в 1894 р. – перший клавікорд, в 1896 р. – 

клавесин. З 1905 р. по 1911 р. керував виробництвом за старовинними 

зразками клавесинів, клавікордів, лютней і віол на фабриці «Чікерінг» у 

Бостоні. З 1911 р. по 1914 р. працював на рояльної фабриці «Гаво» в Парижі. 

З 1914 р. жив у Великобританії, заснував інструментальну майстерню в 

Хейзлмірі, який завдяки А. Долмечу став загальновизнаним центром 

автентичного виконавства і найбільшим у Європі центром зі створення та 

відтворення старовинних інструментів. Загальне визнання отримали 

блокфлейти з майстерні А. Долмеча, виготовлені за бароковими моделями. У 

1925 р. А. Долмеч заснував фестиваль старовинної музики в Хейзлмірі, нині 

Міжнародний фестиваль проводиться щорічно» [325].  

У 1890-х роках з перших же концертів на віолі да гамба А. Долмеч 

завойовував симпатії публіки, він вперше представил виконання консортної 

англійської музики. Йому також належить пріоритет у здійсненні аудіозапису 

старовинної музики: найранніші записи відносяться до 1920 року; близько 

1933 року записаний «Добре темперований клавір» Й. С. Баха у виконанні на 

клавікорді [325]. Бернард Шоу у 1894 році із захопленням відгукнувся про 

зіграні А. Долмечем англійські віольні фантазії. Свою концепцію старовинної 

музики А. Долмеч повністю виразив у фундаментальній праці – трактаті 

«Інтерпретація музики XVII і XVIII ст., за матеріалами сучасників» (1946).  
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Поряд з А. Долмечем, одним із основоположників автентичного руху 

являлась В. Ландовська (1879-1959), також представниця першого покоління 

«історичних виконавців», які повернули своїм сучасникам забуту старовинну 

музику. Її цілеспрямованість, величезний досвід, дослідження ренесансно-

барокових джерел, надали аргументованість вивченню старовинних 

інструментів, а також можливість осягнути унікальний світ «автентизму».  

Творчості В. Ландовської була присвячена спеціальна література: 

критичні статті А. Осовського, А. Майкапара, Н. Арнонкура, А. Швейцера 

(1905 р.), Г. Курковського (1983 р.), Н. Свириденко (2010, 2017), L. Salter. 

Однак аналізу особливостей її виконавського стилю приділялося недостатньо 

уваги. В зарубіжному та вітчизняному музикознавстві загалом бракує 

фундаментальних досліджень усіх напрямків її діяльності. Однак, певні 

аспекти були детально розкриті у статті авторки дисертації [124]. 

Коли В. Ландовська перебувала у Парижі, її увагу привернула 

спадщина майстрів французького Ренесансу
8
 та французького Бароко. 

Виконавицю вразило витончене, високе мистецтво французьких митців 

XVII ст., лаконічність й вишуканість їх п’єс-мініатюр. У той час у Парижі 

проходила серія знаменитих Всесвітніх виставок
9
, які відвідували 

аристократи і передова молодь. Все навкруги було просякнуте духом 

«Нового мистецтва» - модерну - з його інтересом до історичного 

реконструювання, ретроспектив; цей всеосяжний творчий дух захопив і 

В. Ландовську. Її думка зосередилася на пошуках умов і можливостей для 

виконання барокової музики.  

Сьогодні праці В. Ландовської дають розуміння інтерпретації музики 

старовинних композиторів не тільки академічним музикантам, а й самим 

представникам автентичної виконавської традиції, що спеціалізуються у грі 

на історичних інструментах. В. Ландовська отримала визнання у всьому світі 

саме як академічна піаністка віртуозного напряму, але при цьому стала ще й 

                                                 
8 Клод Гудимель, Ніколя де Гриньї, Андре Резон, Ніколя Лебег і Луї Маршан, французькі лютністи - 

династія Готьє, французькі клавесиністи - Жак Шампьон де Шамбон’єр, Жан Анрі д’Англебер, Луї Куперен. 
9
 Всесвітні виставки (фр. Exposition universelle de Paris) 1867 р., 1878 р., 1889 р., 1900 р.. 
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знаменитою клавесиністкою. Вона професійно виконувала на фортепіано 

твори Ф. Шопена та інших романтиків, класиків, і в той самий час 

невимушено володіла технікою гри на клавесині, виконуючи п’єси 

французького бароко.  

В. Ландовська детально вивчила клавирну творчість видатних 

французьких придворних клавесинистів Ф. Куперена і Ж. Рамо. Зберегся 

унікальний запис 1934 року Сюїти g moll, який відкривають «Дикуни» 

Ж. Рамо у виконанні В. Ландовської на клавесині. Її виконання відрізняється 

незвичайним розмахом, пишністю й величчю музичних образів Бароко. Цей 

стиль, створений французами, головним чином Ж. Б. Люллі, спеціально для 

розкішних палаців Парижа та Версаля за Людовіка XIV, й відтворила 

В. Ландовська. В її руках двохмануальний клавесин звучав подібно до 

концертного рояля; у своєму виконанні вона як ніхто інший вміла талановито 

обіграти зміну афектів: з одного боку, масштабність, з іншого, — 

сором’язливість та інтимність вираження.  

Особливу увагу вона приділяла й регістровці творів на своєму 

клавесині, який не був історичною копією і за звучанням сильно відрізнявся 

від вимог естетики бароко. Це був гібрид, зроблений на замовлення 

В. Ландовської, що поєднував риси клавесину і рояля, для вираження 

вишуканості і витонченості французької музики. Як ілюстрація такого 

підходу стало її виконання «Дикунів»: спочатку подібно стислій пружині (як 

образ знаменитих сходів Ф. Борроміні
10

), готової в будь-який момент 

розвернутися. Початок дуже ємний, цілісний, спрямований. Інтерпретація 

В. Ландовської викликає асоціації з урочистим маршем, зі знаменитим 

турецьким маршем Ж. Б. Люллі або рондо в турецькому стилі з сонати a moll 

В. А. Моцарта. За структурою «Дикуни» Ж. Рамо є формою рондо зі 

                                                 
10 Франческо Борроміні (італ. Francesco Borromini; (1599 — 1667, Рим) — великий італійський архітектор, 

який працював у Римі. Наибільш радикальный представник раннього бароко. 
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змінними епізодами і незмінним рефреном. Знаменитий галантний 

французький стиль особливо підкреслює інегаліте11
і загострений пунктир.  

На наш погляд, В. Ландовська – одна з перших виділила феномен Early 

Music та обгрунтувала тяжіння до нього пізніх стилів. Вона зазначала, що 

мало хто з її сучасників вивчав музику Середньовіччя, Ренесансу, Бароко, а 

не знаючи витоків і законів справжньої музики, пік розвитку якої припав на 

епоху Бароко, неможливо розуміти ані барокову, ані подальшу музику. Між 

тим музична практика цих епох закладає основу для формування стилів і 

Віденського класицизму і Романтизму і Нової музики. Якими би 

геніальністю і новаторством не відрізнялися композитори різних епох, всі 

зміни проходять поступово, а у якийсь момент сфери минулих і майбутніх 

епох зливаються і розмежувати їх важко. Й навіть творчість композиторів-

новаторів виявляє спадкоємні зв’язки із попередніми епохальними стилями. 

Працюючи над інтерпретацією старовинних творів, В. Ландовська, виходила 

з історичного контексту епохи, загального музичного сенсу і особливої 

атмосфери старовинної музики.  

У своїх музикознавчих роботах В. Ландовська акцентувала увагу на 

проблемах виконання давньої музики на клавесині: виборі темпу, динаміки, 

регістровки, орнаментики, фразування. Велике значення вона надає 

вивченню французького та італійського впливу на німецьку музику, манері 

імпровізації композиторів минулого, таблицям Й. С. Баха, Ж. Ф. Рамо та 

Ф. Куперена з розшифровки прикрас. Це ті питання, які зазвичай є наріжним 

каменем у всіх трактатах про музику (наприклад, в праці Й. Й. Кванца) [117].  

В. Ландовська намагалася знайти рішення їх практичного втілення саме 

на автентичних інструментах. Вона вважала, що не тільки інструмент диктує 

і техніку, і характер виконання, а й епоха теж вказує на особливості 

виконання і сприйняття музичного матеріалу. В. Ландовська зазначала, що 

сила і якість звучання тісно пов’язані зі смаками, стилем та естетичними 

                                                 
11

Інегаліте (фр.) – нерівність; неоднаковість; у музиці – манірне нерівне виконання сильних і слабких 

часток, зовні однаково записаних. 
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концепціями епохи. Вона наполягала на зовсім іншому підході до сприйняття 

давньої музики, а саме: вивченні старовинних джерел (партитур, автографів, 

манускриптів тощо). Завдяки цьому можна отримати повноцінне уявлення 

про музику давніх часів, і тільки разом з цим виконання і прослуховування 

творів великих композиторів минулого відпрацьовує в музиканта гарний 

смак і почуття стилю, естетики певної епохи.  

Знаходячись у витоків історичного музикування, В. Ландовська 

прагнула передати естафету наступним поколінням музикантів, вважаючи, 

що гарному виконавцеві не можна пройти повз читання трактатів 

Т. Агріколи, К. Ф. Е. Баха, Й. Й. Кванца, Ф. Куперена, Ф. Марпурга, 

Л. Моцарта, Ж. Рамо, Дж. Фрескобальді про гру на клавішних та інших 

інструментах. У кожного композитора була своя школа, свій індивідуальний 

стиль та інструменти. Це відзначив у своєму дослідженні В. А. Шекалов: 

«В. Ландовська була переконана, що кожен історично сформований 

музичний стиль вимагає своїх, іманентно властивих йому прийомів гри, 

пов’язаних, крім іншого, зі специфікою інструменту» [281, c. 18].  

Щоб знайти правильний темп, якісний звук, необхідно перш за все 

досконало вивчити механізм інструменту. В. Ландовська вважала, що 

«правильне інтонування на інструменті – це вже значна частина мистецтва 

клавесинної гри, яка найчастіше ігнорується» [152, с. 350]. Отже, можна 

говорити з приводу «почуття ритму», «точності й артикуляції звучання» і про 

«просторові уявлення» тільки з позиції клавесиніста, який грає на клавесині, 

оскільки під час гри на фортепіано всі ці тонкі межі стираються. У 

клавесиніста в плані інтонування на інструменті можуть бути і зовсім інші 

апплікатурні рішення (наприклад, без підкладання великого пальця) [26, 

c. 31; 39; 46], так само на клавікорді, де інтонування на vibrato взагалі є 

одним з основних прийомів технології звуковидобування.  

В. Ландовська вказувала на важливість самоконтролю і здатності 

зосередитися під час виконання. Величезне значення має самий початок гри – 

та коротка мить, яку необхідно витримати перед взяттям першої ноти. Цьому 
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багато уваги приділяли і автентісти наступних поколінь - П. Антай, 

Н. Арнонкур, А. Більсма, Ф. Брюгген, Б. Коксе, Г. Леонґардт, Е. Перрот, 

Ж. Саваль та ін. Слід сказати, що увага цих виконавців до цезур і знаків 

пунктуації в музиці та побудови музичної фрази доведені до такої 

досконалості, що і тактова риска стає теж одиницею часу, з якою, як і з 

паузою, не рахуватися не можна. В. Ландовська рекомендувала спочатку 

добре вивчити сам предмет виконання, через те, що часто спостерігається 

такий психологічний ефект, що виконавець грає ніби сам себе, і всі твори 

несуть на собі його печатку й манеру. Однак, добре знаючи сам твір, його 

структуру, голосоведення, риторику, танцювальні особливості і саму 

мелодику, потім дуже легко до цього додати й тонкощі іншого рівня. 

Розуміння темпових позначень значно відрізнялося у різні епохи. 

Штрихи і нюанси головним чином залежать від інструментарію, на якому 

виконується даний твір. Один і той самий відтінок може звучати зовсім по-

різному, приміром, на клавесині, на хаммерклавірі, на органі або на 

фортепіано, а штрихи повністю залежать не тільки від особливостей 

інструменту, але й від вибору аплікатури. Вміння мислити і відтворити мову, 

якою написано той чи інший старовинний твір, додає виконавцю творчу 

свободу і артистизм, але вже на більш високому рівні, ніж пошуки зручної 

аплікатури або штрихів. Щоб втілити в звуках своє бачення матеріалу, 

виконавець повинен мати гарний смак, на цьому наполягала В. Ландовська, 

який напряму має бути пов’язаний зі знанням історичного контексту. 

В. Ландовська підкреслювала, що нюанси, навіть дрібні, дуже важливі, 

оскільки можуть докорінно змінити фразу невпізнання: те, що для 

академічного музиканта є чимось незначним, для автентичного музиканта є 

важливим, звідси і унікальність автентичного трактування. Вивчаючи 

старовинні трактати, вона зробила певні висновки, що технологія гри на 

інструменті набагато складніша і багатогранніша, ніж просто шліфування 

«складних пасажів», як це сприймали деякі виконавці, вважаючи «технікою» 

«координацію думок і пальців» [152, c. 150]. Взагалі у той час інтонуванню і 
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якимось тонкощам у музиці бароко і классицизму не приділялось належної 

уваги, проте в останні десятиліття ХХ ст. процес досліджень виконавських 

проблем значно активізувався. 

В. Ландовська відзначала, що використовує абсолютне легато, як того 

вимагає клавесинне туше: «Якщо туше недостатньо плавне, страждає і 

випаровується звучність <...> завдяки певній вазі туше виявляються 

дисонанси, зіткнення, а також гармонійна наповненість» [152, c. 362]. З 

одного боку, з нею можна погодитися, оскільки багато піаністів, виконуючи 

на фортепіано твори Й. С. Баха, Д. Скарлатті або Ф. Куперена та Ж. Ф. Рамо, 

намагаються імітувати клавесин. При тому використовують так званий 

«бахівський штрих» - гру non legato більш чіткими жорсткими пальцями, 

звичайно, втрачаючи legato і мелодійний зв’язок між нотами. З іншого боку, 

дисонанси повинні виявлятися не за рахунок ваги (як рекомендувала 

В. Ландовська), а за рахунок затримки часу, залишеного на них, як це робили 

П. Антай, Г. Леонґардт та інші клавесиністи наступного періоду.  

У своїй роботі В. Ландовська зверталася також до основного ключа для 

розшифровки старовинної музики – риторики. Музика – це не лише танець, 

спів, символіка та ін., а, головним чином, це розмова «по душах» з самим 

собою чи Богом, тобто форма діалогу з усім арсеналом виразності й 

риторичних фігур. Вона писала: «Старовинні трактати порівнюють музичну 

інтерпретацію з риторикою. Важливу роль в інтерпретації слід приділити 

фразуванню і диханню, яке грає головну роль, оскільки кожна пауза, цезура 

логічно розділяє мелодійну лінію, і вона повинна бути дослухана, щоб надати 

твору контури, виразність для чіткого уявлення змісту п’єси» [152, c. 363]. 

Велику увагу В. Ландовська приділяла смаку та помірності у намірах. 

В цьому вона мала своїх ідейних послідовників, як наприклад, Г. Леонґардт, 

який застерігав від частого і надмірного використання гімеолів
12

 або занадто 

манірного виконання інегаліте [265]. Адже при грі на клавесині, щоб 

                                                 
12

 Гімеола (грец. ἡμιόλιος — полуторний) або (лат. sesquialtera — півтора) — в музиці ритмічний прийом, 

при якому тричастковий метр змінюється на двочастковий шляхом перенесення акцентів у такті. 
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домогтися чистоти звучання кожного голосу, необхідно правильно підібрати 

регістр, тому що під час виконання міняти регістр не можна – порушується 

безперервність, плинність фрази. Зловживання частими, строкатими 

відтінками й зайва квапливість у виконанні свідчать про поганий смак. 

Особливостю власного виконання В. Ландовської була ритмічна 

точність, тому що гра на клавесині примушує виконавця думати і чути по-

іншому. Вона писала: «Існує значна відмінність між вольностями, що 

вимагалися від виконавця в XVII–XVIII ст., і сучасними транскрипціями 

піаністів, які гадки не мають про те , що це були за свободи» [152, с. 387]. 

Тобто ритмічна свобода не є бути синонімом свавілля: «Особливістю мого 

виконання є точність, з якою я передаю тривалості нот <…> вірне відчуття 

тривалостей та їх взаємозв’язків – одне з найважчих питань викладання» 

[152, c. 365]. 

«Вуха» й «свідомість» В. Ландовська ставила вище за технічність і 

координацію пальців. Звідси випливає, що завдання автентиста складніше, 

ніж просто відпрацьовувати роботу апарату, необхідно пов’язати все в 

цілому: і туше, і ритм, і дихання, і агогіку, і орнаментику, і спів, і танець, і 

риторику, і символіку, і звук, і тембр, і темперацію. Будь-який технологічний 

нюанс веде до слуху і до внутрішнього слуху, тобто до іншого слухового 

досвіду, «вмінню чути» й «чути по-іншому». «Причина нерівності туше 

криється у вухах, а не в пальцях» [152, c. 363].  

В. Ландовська популяризувала клавесин і позиціонувала себе 

здебільшого як клавесинистка, але туше і sound її інструменту були ще далекі 

від звучання історичного клавесина Г. Леонґардта. Так, чи інакше, для 

сучасників В. Ландовської відтворене нею звучання клавесина було 

приголомшливим. В результаті вона повністю змінила уявлення про 

старовинну музику: загальноприйняті манери і романтичні слухові уявлення 

одразу ж стали піддаватися повному перегляду й переосмисленню. 

Ф. Пуленк та інші композитори, почувши В. Ландовську, присвячували їй 

свої твори, як, наприклад, «Сільський концерт» Ф. Пуленка для клавесина з 
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оркестром. Відзначається, що В.Ландовська повністю реабілітувала художню 

сутність клавесина і, по суті, збагатила звукову палітру ХХ століття новим 

інструментом, який рівною мірою відповідає естетичним ідеалам як епохи 

бароко, так і сучасності [281, c. 2]. 

Враховуючи вищезазначене, можна зробити наступні висновки: 

п’ятдесятирічний досвід практичного музикування В. Ландовської дуже 

важливий і необхідний сучасним виконавцям старовинної музики для 

здійснення максимально точного відтворення спадщини старовинних 

майстрів XVII-XVIII ст. Така позиція обумовлює перспективність 

подальшого поглибленого вивчення творчого спадку видатної артистки і 

дослідниці. Її підхід до перегляду всієї музичної спадщини з точки зору 

автентизму можна порівняти з народженням і найбільшим зльотом у ті самі 

роки такого напрямку наукової думки, як герменевтика.  

До другого покоління «автентистів» належав Н. Арнонкур (1929-2016), 

який як і Г. Леонґардт (1928-2012), був прихильником барокової культури 

виконавства. У автентичному прочитанні музичного тексту музики Бароко 

Н. Арнонкур намагався презентувати слухачеві справжнє звучання 

старовинної музики, її шляхетність і вишуканість, глибокий сенс її змісту, 

орнаментику і тонкощі. Книга Н. Арнонкура «Музика мовою звуків» [14], 

видана у середині ХХ ст., стала однією з найзначніших праць про старовинну 

музику. В ній дослідник вивчає різні інтерпретації, виявляє сумнівні 

трактування творів старовинних майстрів. Щоб зрозуміти істинний задум 

композитора, музиканти-автентисти вивчають культури різних епох, 

виявляють ті тонкощі епохи, в яких написан твір. Протягом століть (I-

XVIII ст.) музика була основою культури і життя суспільства, несучи високі 

духовні ідеали, говорила «мовою звуків» зі своїми сучасниками.  

У XIX ст. мистецтво імпровізації стало менше затребуване. 

Композитори виписували індивідуальний нотний текст зі своїми 

рекомендаціями у передмовах, де вказувався спосіб виконання, щоб створити 

точний звуковий образ. Н. Арнонкур писав: «Закодована у музиці інформація 
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пов’язана з епохою. Ми повинні знати, про що вона розповідає, щоб 

зрозуміти те, що можемо висловити її засобами» [14, c. 16]. Завдяки 

збереженим старовинним інструментам можемо відтворити звуковий образ 

епохи, освоївши спосіб гри на цих інструментах й відповідну смичкову 

техніку. Необхідно також звертати увагу на акустику приміщення, яка 

впливає на реверберацію звучання. 

Одна з концепцій Н. Арнонкура: «знання – відчуття – інтуїція! Без них 

не буде адекватної інтерпретації!» [14]. В епоху Бароко навчання музиці було 

іншим, ніж сьогодні. З століття в століття вчення у майстра не вимагало 

перенавчання. Майстер передавав учневі свою школу, він вчив техніці 

композиції, співу, грі на інструментах, імпровізації, контрапункту, риториці. 

Н. Арнонкур вважав, що тепер музиканти повинні вчитися за тією ж 

методикою, як вчилися 300 років тому, і сьогодні необхідне переосмислення 

музичного виховання. У сучасній музичній освіті багато втрачено і багато 

чому не придається значення: «Вчать музиці не як мові звуків, а як техніці 

виконавства – скелету без життя» [14, с. 16]. Відомо, що майже до 1800 року 

композитори не виписували у творах орнаментику, фразування, артикуляцію 

та ін., надаючи тим самим повну свободу виконавцям, покладаючись на їх 

смак, знання і фантазію в застосуванні прикрас для посилення виразності. 

Н. Арнонкур вважав: «Нотний запис слід трактувати як графічний образ 

композиції, виконання ж – як її музичне відображення, відповідне технічним 

можливостям, а також здатності сприйняття слухача» [14, c. 24]. 

Автори трактатів знали, що не тільки музиканти, але й слухачі мають 

певну базу знань, тому деякі речі були просто очевидні, і вони не вважали за 

потрібне про них писати, а це є важливе для інтерпретації старовинної 

музики, й сучасні виконавці повинні це враховувати. Композитори і 

виконавці XVI-XVII ст. зовсім не сумнівалися, що слухачам буде зрозуміла 

їх «мова звуків», що «говорить», тому що її тонкощі були зрозумілі всім, 

оскільки риториці, як відомо, вчили ще в школі.  
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Щоб правильно інтерпретувати старовинну музику, важливо мати 

знання про старовинні танці та темпи: точні правила рахунку й чіткого ритму 

кожного танцю. В ХVII ст. стали вживати тактові риски, які створюють чітке 

уявлення щодо акцентування. Н. Арнонкур писав, що багато сучасних 

музикантів не звертають увагу на правила акцентування дисонансу: 

«Дисонанс же завжди акцентується, бо його розв’язання має бути спокійним» 

[14, c. 26]. Н. Арнонкур вказує, що незважаючи на динаміку, звук необхідно 

брати «культурно і благородно» (про що писали й К. Ф. Є. Бах, Й. Й. Кванц, 

Ф. Куперен, В. Ландовська). Щоб звучання залишалося «красивим», потрібно 

кожну ноту дослухати і не обривати. За часів Бароко динаміка не відігравала 

важливу роль в інтерпретації, оскільки для тієї епохи була характерна 

виразність мови; тому приділяли увагу мікро-динаміці (вимові). Під час 

створення музики композитори в основному покладалися на виконавців і не 

виписували оркестрові партії в опері, тому кожна вистава не повторювалася 

й була свого роду єдиною. Мистецтвом імпровізації володів кожен вправний 

музикант, який мав відповідні знання, смак, винахідливість, розуміння 

стилю, але вміння орнаментувати так, щоб передати почуття, хвилювання і 

пристрасть, закладені у творі, вважалося вже великим мистецтвом. 

Слухаючи твір цілком, ми не одразу осягаємо його сенс. З кожним 

прослуховуванням знаходимо щось цікаве, чого не помічали раніше, й пазли 

складаються у картинку, розкриваючи сутність твору. Н. Арнонкур 

підкреслював багатошаровість музики барокової доби: «Глибше 

спостерігаємо “малюнок”, план; в одній площині знаходимо акценти, 

пов’язані з диссонансами, в іншій – голос, який, з огляду на дикцію, ведеться 

коротким легато; ще в іншій площині – артикуляція буде сильною і твердою, 

і все це синхронізовано, відбувається одночасно» [14, с. 37]. Зауважимо, що 

музиканти майже до XІХ ст. в одній особі представляли і композитора і 

виконавця. Кожен повинен був володіти правилами композиції та 

імпровізації, і у процесі гри твір отримував свою завершену форму, таку 

музику часто не записували, її інтерпретація була єдиною в своєму роді.  
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Н. Арнонкур звертав увагу на те, що при виконанні старовинної музики 

велике значення має висота ладу. Старовинні інструменти Італії були 

налаштовані трохи вище щодо сучасного ладу. Наш слух вихований і 

сформований у системі темперованого ладу фортепіано. Чистота інтонації 

визначається тільки в рамках цього ладу. Чим чистіше інтонація, тим звукові 

співвідношення ближчі до єдності або до основного тону [14, c. 55]. 

У XIV-XVII ст. в музиці важливу роль відігравала теорія пропорції – 

система, коли за допомогою зіставлень простих чисел передавалася музична 

символіка, включаючи Бога, ангелів, Всесвіт, а також проводилися 

символічні паралелі між релігією та астрономією. Н. Арнонкур зазначав: 

«Музика протягом століть значно впливає на душу людини й змінює її» [14, 

c. 12]. Барокова музична культура, як носій духовного змісту, включала в 

себе не тільки світовий Божественний задум, а й об’єднувала людей через 

релігійну, світську та народну музику. «За допомогою співвідношення 

співзвуч виховувалася сила волі, культура поведінки і моральні ідеали» [14, 

c. 55]. Може тому ще з давніх-давен була традиція закінчувати будь-який твір 

у мажорі. «Труба, на якій витягувалися виключно натуральні тони, ставала 

свого роду звуковим втіленням теорії пропорції» і «уособлювала 

божественну або світську владу» [14, с. 55–56]. 

Композитори бароко у своїх творах вміло застосовували числа, за 

допомогою яких передавали певну інформацію. Звичайно це могло 

виражатися через ритмічне групування, кількість повторень основної теми, 

уведення певних акордів, прикрас, тактів тощо. Аажливу роль для передачі 

настрою, характеру, різних афектів відігравали тональність і інтонація. 

Зауважимо, що в Середньовіччі, доки музика спиралася на кварти, квінти й 

октави, була обов’язковою піфагорійська система інтонації. З появою 

інтервалу «натуральної терції» стало активно просуватися багатоголосся, і 

через мажорний тризвук, який став основним в гармонії, визначалася 

тональність, але квінти вже не було чутно.  
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До кінця XVII ст. з середньовічних модусів
13

 збереглася тільки 

мажорна гама. Появився середньо-тоновий лад з чистими терціями, що має 

спокійне, м’яке та шляхетне звучання. Оскільки слух сучасних музикантів є 

налаштований на добретемперований лад, їм важко озвучити такі терції, 

здається, що вони звучать фальшиво. У зв’язку з цим, Н. Арнонкур 

підкреслював: «Практика показує, що музику XVI-XVII ст. можна правильно 

виконати лише у ладі з чистими терціями. Якщо працюєш тільки зі співаками 

або групою смичкових інструментів, можна не турбуватися про всі тонкощі 

середньо-тонового ладу, що так важливо для клавішних інструментів» [14, 

c. 60]. Вивчивши старовинні інструменти, їх звучання, їх взаємодію між 

собою, починаєш розуміти їх звукову реалізацію, тобто правильне 

інтонування і інтерпретацію. 

Величезну роль має відображення звуку в приміщенні, залі, де звучить 

музика. При надто великій реверберації звучання відгомонів накладаються 

один на одного, тому необхідно грати у стриманому темпі, щоб музичний 

твір добре прослуховувався і був зрозумілим. За допомогою різних прийомів 

і ефектів деяким композиторам вдавалося врахувати не тільки акустику залу, 

а й домогатися цілісності звучання. Музика Й. С. Баха, А. Вівальді, 

К. Монтеверді вимагала певного розташування оркестру та ансамблю в 

просторі для досягнення особливого ефекту роздільного звучання: 

перегукування серафимів, діалоги солістів з оркестром і т. д. 

З багатьох джерел відомо, що щонеділі, в соборах на суд публіки 

представлялася нова музика, завдяки чому слухачі не тільки отримували 

естетичне задоволення, а й поповнювали свої знання і покращували смак, 

ставали, так би мовити, «освіченими». Така музика створювалася 

безпосередньо для сучасників, вона щось «оповідала» їм, маючи певну силу 

впливу. В ХХ ст. ці традиції були втрачені, старовинну музику виконували 

або з романтичної позиції, або грали «сухий» текст, не вдаючись в глибоке 

розуміння її змісту. Для правильної інтерпретації твору необхідно його 

                                                 
13

 Модуси - церковні лади середньовіччя: дорійський, фригійський, лідійський, давньогрецький. 
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зрозуміти і проаналізувати: визначити стиль епохи, індивідуальний стиль 

композитора, підібрати відповідну артикуляцію, щоб не порушити 

закладений композитором смисл. Не маючи творчого інтересу та не 

вникаючи в деталі виконання, виконавець не зможе представити цікаву 

інтерпретацію і правдиво донести суть цієї музики. 

Зауважимо, що Н. Арнонкур цікавився питаннями семантики музики 

Бароко. Він відзначав, що в інструментальній музиці Бароко існувало чотири 

напрями взаємозв’язку слова та звуку: «Акустична імітація, музичне 

відтворення певних образів, музична експозиція думки або почуттів, а 

наостаннє - переклад мови слів мовою звуків» [14, c. 111]. Крім того, з 

1650 року «мова звуків» відігравала провідну роль у музиці. Завдяки цьому 

барокова музика передавала певні почуття, настрої, розповідала про щось і 

створювала деякі «афекти» через ритмічні фігури. В першій половині 

XVIII ст. навіть існував каталог музичних формул, для передачі в музиці 

спеціальних афектів і створення «риторичних образів».  

Теорія афектів була головною складовою барокової музики і великим 

мистецтвом, як і ораторське. Н. Арнонкур наводив слова І. Маттезона, який 

назвав музику «мовою, благословенням на всі сторіччя». На відміну від 

классицизму, музика Бароко мала глибокий зміст, вона була загадкова, 

непередбачувана, змушувала публіку переживати й замислюватися. 

Розуміння класичної музики і підхід до неї необхідно здійснювати на підставі 

правил епохи Бароко. Найповніше свою модель бачення старовинної музики 

епохи Бароко Н. Арнонкур розкрив у книзі «Мої сучасники Бах, Моцарт, 

Монтеверді», де поставив питання: чи може старовинна музика, звучати 

сучасно для тих, хто живе на початку XXI ст. 

Таким чином, Н. Арноркур ще більш докладно, ніж В. Ландовська та 

А. Долмеч, продовжив дослідження нотних текстів і заглибився у пошуки 

витоків походження музики. Він виділяв функції музики не тільки як чуттєві 

і фізичні реакції, а й як величезний вплив у духовній сфері. Як дослідник, він 

велику увагу прилідяв питанням інтерпретації старовинної музики.  
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2. 4. Старовиний інструментарій в музично-виконавській практиці 

 

Стосовно «автентизму» явище «реконструкції» пов’язане з 

відтворенням самих музичних інструментів, а також залежних від них 

способів виконавства. Відтворюючи культуру і традиції минулого, ми 

безпосередньо впливаємо на сучасну культуру, не тільки на виконавську, а й 

слухацьку. По суті, – відтворюємо всю систему сприйняття не тільки 

старовинної музики, а й сучасної, готуємо абсолютно нову формацію 

виконавців, теоретиків, слухачів і цінителів багатогранної спадщини. 

Кожна модифікація в історії інструментів та інструментально-

виконавських шкіл супроводжувалася певними історичними передумовами, 

технологічними градаціями, відкриттями в поєднанні з певним контекстом 

епохи. При відтворенні того чи іншого прийому гри або особливостей школи 

виконавці, по-перше, пропускають їх через універсальну практику сучасного 

виконавства, перевіряючи з точки зору доцільності, і, по-друге, мають 

можливість впливати і на сучасні виконавські школи, доповнюючи і 

збагачуючи їх. 

В такому випадку піддається перевірці абсолютно все і, крім 

автентичного напрямку, коригується й академічний, змінюючи ставлення до 

фразування, звуковидобування, штрихів, туше та ін. З історичними 

інструментами трохи складніша історія: вони ніби самі вчать грати, 

неможливо доторкнутися до історичного інструменту і не змінитися самому. 

Чим більше ми відчуваємо їх специфіку, тим більше розуміємо музику, яку 

створювали спеціально для них. Композитори писали свої твори для 

інструментів своєї епохи, враховуючи їх звукові властивості і можливості, а 

також досягнення виконавських технологій.  

Нас привчили у ході історії бачити не тільки розвиток і еволюцію, а й 

прагнення до універсалізації і простоти. Насправді, найчастіше дослідники 

старовинної музики вбачають у такому спрощенні абсолютне протилежне - 

занепад і розпад. Кожна епоха мала свій співзвучний її «слуховому еталону» 
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інструментарій, в якому музичні інструменти взаємодоповнювали один 

одного, утворюючи підґрунтя для цілісного сприйняття живої музики. Для 

розуміння цього для музиканта-дослідника дуже важливо визначити тонкі 

взаємозв’язки між історичними переходами, інструментами та їх групами. 

Гарним керівництвом щодо цього є трактат Себастьяна Вірдунга (1511), 

в якому зібрано унікальні відомості про старовинні музичні інструменти з 

численними їх зображеннями, які не втратили свого значення і в наш час 

[296, c. 29]. У «Трактаті про музику» С. Вірдунг представив інструментарій 

Німеччини початку XVI ст., а також інформацію, щодо появи німецької 

табулатури, старовинних інструментів і нотацій. Вже тоді автор зумів 

відповісти на багато питань і проблеми, пов’язані з інструментарієм, його 

класифікацією і виконавством. Інструментарій диктує певні принципи гри, 

від конструкції інструментів, їх настроювання, способів тримання тощо 

залежать методика і способи виконання, штрихи, підхід до виконавства, 

виходячи з можливості звуковидобування інструменту. 

Старовинні інструменти епохи Бароко мали свій специфічний тембр, 

звук і будову, а також збалансовану гармонію звучання. Це відкривало інші 

можливості – старовинна музика розкривалася з несподіваного боку: 

виявлялися тонкі нюанси, інші відчуття і варіанти трактування, певний 

прихований сенс, нові звукові образи і темпи. Музиканти-автентисти 

сучасності відновлюють старовинний інструментарій для відтворення 

найбільш наближеної до оригіналу інтерпретації барокової музики, розуміння 

її музичної мови і стилю виконання. 

Реконструкція історичного інструментарію пов’язана з оволодінням 

старовинними інструментами, концертними виступами на них у просторі 

сучасних залів нарівні з академічним інструментарієм. Нині порівнюють 

обидві манери виконання (академічну та історичну), а також життєздатність 

старовинних інструментів та їх копій, їх конкурентоспроможність у 

сучасному концертному просторі. Інтерес музикантів до історичного 

виконавства зумовив повернення на концертну сцену і реконструкцію таких 
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інструментів минулого, як клавесин, хаммерклавир, тангент-клавір, 

клавікорд, орган, а також віолон
14

, лютня, теорба, віуелла, барокова гітара, 

мандоліна з їх басовими різновидами. Набули поширення й інші маловідомі 

інструменти: ребек, смичкові ліри (включаючи басові – лірони), віоли всіх 

видів (сопранова, д’амур, да браччо, бастарда) та ін.  

Всі ці інструменти широко використовувалися до 1610 року і були 

представлені в оркестрі К. Монтеверді. Склад оркестру був чималий: струнна 

смичкова група складалася з двох скрипок, десяти віол да браччо, трьох віол 

да гамба і двох контрабасових віол. Щипкові інструменти представлені двома 

басовими лютнями і арфою. До складу духової групи входили дві маленькі 

флейти, два корнета, кларіно (висока труба), три труби з сурдинами, чотири 

або п’ять тромбонів. Також, використовувались клавішні інструменти: два 

чембало та три органи різних типів. Разом – близько сорока інструментів!  

Музикознавець останньої третини ХХ ст. Є. Назайкінський зазначав: 

«Інструмент – це створена майстром річ. Вона несе в собі сліди його уявлень, 

навичок, бачення світу, професійних умінь, художнього чуття і канонів 

ремесла» [197, с. 86]. Що до особливостей звукових можливостей струнних 

інструментів XVII-XVIII ст. - solo i basso continuo, то треба зазначити, що 

струнно-смичкові відрізнялися наявністю жильних струн, легкої пружини, 

міцнішою конструкцією підставки, моделями смичка та ін. Жильні струни й 

бароковий лукоподібний смичок сприяють точнішому фокусуванню звуку, 

його спрямованості і звуженості, що дозволяє почути найбільший зріз частот, 

ніж на сучасних інструментах.  

Функції і завдання соліста барокового часу – будь-то скрипаль, 

віолончеліст, гамбіст, - відрізнялись від виконавця-аккомпаніатора типу 

continuo (віолончель, віола да гамба та ін.) – це практично різні професії.  

В середині ХVIII ст. стався великий злам у інструментобудуванні: 

багато музикантів і майстрів для збільшення сили звуку стали переробляти 

всі барокові інструменти. Зіставлення інструментів, пошук їх нових форм – 

                                                 
14 

Віолон - маловідомий «родич» контрабаса, зниклий з практики в середині ХІХ ст. 
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одна з геніальних творчих ідей XVIII століття. Після того, як змінили кут 

нахилу шийки струнного інструменту, багато дек не витримали сильної 

напруги і просто розповзлися і потріскалися. Отже, до нашого часу дійшли 

одиниці барокових інструментів. У зв’язку з підвищенням напруги й тиску на 

деки конструкції струнних інструментів стали простішими, моделей стало 

менше, що не могло не вплинути на подальший загальний декаданс у 

розвитку шкіл скрипкових майстрів. Слідом за переломом в 

інструментобудуванні змінювалися манера виконання та відповідна до неї і 

композиторська школа. Н. Арноркур: «Дух часу, протиборчий страху і невірі 

(композиції Л. Бетховена), принципово вплинув на звучання тодішніх 

інструментів. Динамічна шкала звуку повинна була розширитися аж до 

граничних меж можливого» [14, c. 95].  

Не меншу роль в зміні якості звучання (й відповідно стилю і музичного 

мислення) відіграв і винахід нової конструкції смичка. Якщо порівнювати 

бароковий і сучасний смичок, то у барокового смичка при русі вгору звук 

слабкіший, ніж при русі вниз. Тому, щоб домогтися яскравості звуку, 

необхідно сильні частки грати рухом смичка вниз, а слабкі – вгору. Смички 

скрипалів поступово змінювалися з інтервалом у 20-50 років: їх 

використовували такі музиканти, як Д. Б. Басані, Дж. Б. Віоті, 

Д. Кастровілларі, А. Кореллі, Дж Тартіні. Тому в наш час якщо музикант стає 

на шлях автентичного виконавства, то перше, що він змінює – струни і 

смичок, а потім вже інструмент, оскільки смичок – це ніби голосовий апарат, 

а його штрихи є «візитівкою» барокового виконавця. 

Таким чином, починаючи з 1790 року, були модернізовані старовинні 

італійські скрипки, на яких і сьогодні грають видатні солісти. Перевага гри 

сильнішим звуком (за рахунок натягу струн) вплинула на втрату високих 

обертонів інструменту. Скрипка стала більш масивною: змінився нахил 

шийкі, гриф став довгим, струнотримач змінив форму. Округлене звучання 

скрипок ставало еталоном, а жильні струни для яскравості заміняли 

сталевими, оповитими канителлю. Втрату минулих достоїнств засвідчують 



 

 

 

101 

 

такі зауваження: «Скрипки школи австрійського мастера Якоба Штайнера 

після реставрації та зміни форми втратили свій тон, було втрачено 

«повітряне» звучання, звук став різким і гучним» [14, 96]. Більшість 

унікальних старовинних інструментів було знищено: нижні деки (доволі 

тонкі) лопалися і розтріскувалися від сильної напруги дужки, дуже важливої 

для тембрального регулювання підставки.  

Н. Арнонкур у своїй книзі підкреслював: «Якщо порівнювати звучання 

барокових і сучасних скрипок, то у старовинного інструменту звук тихіше, 

м’якіше, шляхетніше, він відрізняється своєрідною, напруженою гостротою. 

Звукові нюанси досягаються різноманітною артикуляцією, меншою мірою – 

динамікою, а сучасний інструмент, навпаки, має округлий гладкий звук 

великого динамічного діапазону» [14, с. 96]. Таким чином, загубилося 

багатство фарб і витончена нюансировка. Кожен інструмент барокового 

оркестру мав свою неповторність, тембр і звук, що надавало великі 

можливості для втілення виразності. При цьому інструменти були співзвучні і 

при різних їх поєднаннях створювали дивовижну цілісність і красу звучання.  

Відомий майстер Я. Штайнер (в XVI ст.) створював найдосконаліші 

музичні інструменти: віола да браччо, віоли плечові, віоли да гамба, віоли 

наколінні. Звучання віол да гамба відрізнялося вишуканістю, витонченістю і 

благородством. Вони були поширені в Англії, а наприкінці XVII ст. – у 

Франції. Існували різні моделі скрипкових інструментів: звучання одних 

відрізнялося безліччю високих обертонів, у інших воно було досить 

закруглене і плавне. Більш ранні старовинні інструменти виготовлялися з 

тонкого дерева, були опуклими, а пізніші були плоскими і товстостінними. 

Про звучання скрипок дуже поетично висловився Є. Назайкінський: «Корпус 

скрипки і укладене в ньому повітря, як тіло і душа, висвітлюються струнами-

світильниками. Майстер віддає скрипці свою душу, і вдячна скрипка 

перетворюється на живу істоту» [197, c. 81]. Стосовно інших інструментів, 

наприклад, гамб, то вони робилися різних розмірів: для дисканта, альта, 

тенора і баса, і часто використовувалися для виконання вокальних творів. 
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Віола да гамба міцно утвердилася в Англії, що підтверджується 

великою кількістю музичних творів, написаних композиторами цієї країни 

для ансамблів від двох до семи гамб (фантазії, стилізовані танці, варіації). 

Для сольного виконання англійці винайшли меншу гамбу, її називали Lyra-

viol, вона мала змінний лад, її партія записувалася у вигляді табулатури 

(прийомів гри). «У XVIII ст. віолу д’амур і англійський Violet 

використовували як сольні інструменти. У Франції діапазон звукових 

можливостей розширили, додавши низьку струну “ля”» [14, c. 98-99].  

Гамба була інструментом аристократів, на ній грали знатні особи 

(С. Коломб, М. Маре та ін.). «Для гамби писали Марен Маре і два 

представника роду Форкере. У XVII ст. значущою особистістю у Франції 

“майстром майстрів” віоли да гамби був месьє де Сен-Коломб [299, с. 26]». 

Гамба призначалася для гри у невеликих приміщеннях, її камерне звучання, 

делікатне і витончене, сприяло як її успіху, так і її падінню. Н. Арнонкур 

зазначав: «З XVIII ст. стали з’являтися басові гамби з резонансними струнами 

– баритон (Й. Гайдн, писав багато творів для цього інструменту). Цей 

інструмент призначався в основному для імпровізації і для акомпанементу 

самому собі» [14, c. 99]. Весь процес спілкування з бароковими 

інструментами будується на здатності резонувати і відпускати звук до залу не 

шляхом його «вичавлювання» з деки, як відбувається найчастіше у виконанні 

академічних музикантів, які грають з великим напором і потужною 

вібрацією, а за рахунок ефекту «відпускання» звуку на волю (принцип 

акценту – зачепи й відпусти). Правильна робота барокового інструменту і 

виконавця значною мірою залежить від правильно обраного приміщення з 

гарною акустикою.  

Найбільш «резонансним» інструментом в оркестрі є контрабас: з його 

появою будь-який бароковий ансамбль стає вже оркестром. Звук цього 

інструменту летить далеко і довго триває. А найдосконалішим з усіх 

інструментів вважається дзвін. Секрет звучності дзвонового передзвону 

пов’язаний з конструкцією його корпусу, виконаного у вигляді кокона-купола. 
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Такий корпус є одним великим резонатором і декою, і чути звук дзвону з його 

унікальним спектром, насиченим обертонами, можна навіть за кілька 

кілометрів. Подібний ефект спостерігався і у попередника контрабаса - 

трумшайта або тромбомарина - струнно-смичкового інструмента з розтрубом 

замість деки, обертони якого були чутні дуже далеко (застосовувався для 

сигналів для кораблів, що заходили в порт). При виконанні твору треба також 

враховувати, що існують інструменти з ладами і без; лад дає точнішу 

настройку інструменту й поліпшує звуковидобування і фокус звуку, але 

втрачає у силі. Без ладу звучання набуває потужність і повноту, але втрачає 

артикуляцію. Найяскравіший приклад: гамба і барокова віолончель.  

Протягом століть змінювалися погляди і смаки, а також і сама естетика 

виконавства. Сьогодні найталановитішим виконавцем на лютні вважають 

Пола Одета (США). Щодо застосування у музичному побуті цього 

інструменту маємо такі відомості: «Період з 1550 р. до 1620 р. по праву 

вважається “золотим століттям” англійської лютневої музики. Збереглося 

близько 2000 творів англійської музики для лютні цього часу – через 50 років 

лютню забули» [299, c. 12].  

Відмінності дерев’яних духових барокових інструментів від сучасних 

полягають у багатьох чинниках: перш за все, матеріал (світло-коричневий 

самшит), невелика кількість клапанів, а внутрішній корпус висвердлений 

інакше. «Різниться і спосіб гри на них, щоб виконати діатонічну гаму, яка 

була тоді досконалою тональністю і головним звукорядом для цього 

інструменту, необхідно було шість отворів закривати пальцями, а два – 

клапанами» [14, c. 106-107]. Відомо, що у XIX ст. музиканти стали віддавати 

перевагу хроматичній системі. Чергування «відкритих» – «закритих» звуків, 

характеру атаки надають певного колорування тональності, свою палітру 

фарб, що дуже високо цінувалося у всі часи. Так, Є. Назайкінський писав 

«про органічність звучання духових інструментів, говорить вже сама їх 

назва, пов’язана з диханням. Важливо те, що при витягуванні звуків до 

акустичного процесу втягується і сам музикант – його губи, легені, його тіло 
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і звук кларнета, валторни, тромбона залежить не тільки від якості і 

особливостей інструменту, а і від властивостей музиканта» [197, c. 81]. У 

барокових дерев’яних духових інструментів були зовсім інші мундштуки і 

тростини, ніж у сучасних інструментів. Звук гобоя і фагота – мав високі 

обертони, а у поперечної флейти він був спокійніший, ніжний і витончений, 

порівняно із сучасними духовими.  

Конструкція духових інструментів періоду бароко була така, що їх 

звучання добре прослуховувалося і прекрасно поєднувалося з іншими 

інструментами схожої теситури, створюючи цілісність звукового образу 

(особливо при поєднанні гобоя і скрипок). Зокрема Є. Назайкінський описує 

звучання гобоя так: «коли ми чуємо звук гобоя, то завдяки біологічним 

фільтрам і резонаторам в ньому виділяється і чітко прорисовується цілий 

комплекс властивостей, що доставляють сприйняттю майже не підвладне 

опису задоволення, в якому змішані радість, здивування, відчуття повноти 

життя і багато іншого. Цей трохи солодкий, трохи вологий звук здається 

простодушним і милим, пов’язаним з елегійністю і одночасно з посмішкою» 

[197, c. 83]. Треба зазначити, що гобої, яких безліч, дуже різні залежно від 

способу гри, властивостей та тембрової природи звучання. Як приклад 

сучасних інструментів, крім звичайного гобоя, існують ще гобой д’амур та 

англійський ріжок, а в якості історичного гобою – класичний та бароковий. 

Існував і кларнет - язичковий, дерев’яний духовий музичний 

інструмент, з одинарною тростиною, широким діапазоном і м’яким звуком, 

винайдений у Німеччині близько 1700 р. Стосовно цього інструменту 

Є. Назайкінський писав: «Кларнет вже сприймається інакше. У ньому і без 

музичного досвіду чути щось грудне і прозоре, гучне, укладене у бочці або у 

великому дуплі» [197, c. 84]. Нині, крім сучасних кларнетів, існує класичний 

(мангеймський період), бароковий і шулімо (предок кларнетів). Великою 

популярністю користувалась поперечна флейта – сольний інструмент, який 

має приголомшливий, легкий, огортаючий «дерев’яний» звук. Напротивагу 

флейтовому, звук барокового фагота тростинний, співучий, у якого завдяки 
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тонкій конструкції резонує корпус. Цей інструмент чудово звучить зі 

струнними basso continuo і клавесином.  

В особливо урочистих заходах застосовували мідні духові інструменти: 

валторна тенорового регістра, її витоки йдуть від мисливського сигнального 

ріжка. «З початку на валторнах грали романтичну музику, а починаючи з 

XVII ст. їх стали застосовувати і в «серйозній» музиці, і в оркестрі. Для 

досягнення особливого тембрового ефекту розтруб прикривали рукою» [14, 

с. 109]. Труби і литаври використовували у поєднанні з гобоями і скрипками. 

Конструкція труби така, що з одного боку вона має розтруб, а з іншого – 

котлоподібний мундштук. Литаври XVIII ст. мали неглибокий корпус, з 

натягнутою на нього грубою шкірою, по якій вдаряли палицями (дерев’яними 

або із слонової кістки), їх звучання було м’яким і світлим [14, c. 107-108].  

Від щипкових (лютня) походять клавесини, верджинали, спінети. Удар 

по струні з відскоком (цимбали), вироблений різними типами молоточків, 

вплинув на появу безлічи видів хаммерклавірів – різновиду старовинного 

молоточкового фортепіано [302, с. 65]. Його «камерний» звук помітно 

відрізнявся від звуку сучасних роялів: він сухіший, тихіший, не настільки 

багатий обертонами і не має широких динамічних можливостей. Особливу 

увагу цьому інструменту приділяв Фрідріх Великий за здатність, на відміну 

від помпезних клавесинів, співати тихо і висловлювати інтимні почуття. 

Згодом хаммерклавір стали називати піанофорте. Естетична відмінність 

фортепіано і клавесина полягає в тому, що фортепіано - інструмент 

динамічний, а клавесин - риторичний. Якщо у Франції панував клавесин, то 

на півночі Німеччини віддавали перевагу клавікорду [302, с. 64-66].  

У дисертації Шадріної-Личак О. В. розглядають особливості 

історичного побутування клавесинів та механізм їх зв’язків зі стилістикою 

національних шкіл [272]. Дослідниця доходить висновку, що школа 

клавесинобудування є невід’ємною складовою ширшого явища – 

національної клавесинної школи. Звукові характеристики типу клавесину 

якнайтісніше пов’язані з естетичними ідеалами, композиторськими 
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прийомами, засобами виразності, притаманними певній національній школі. 

Відмінності між типами клавесину найяскравіше проявились на прикладі 

італійського і французького зразків (як антиподи). Так, італійські майстри 

XVI-XVII ст., будували інструменти з дзвінким, яскравим, багатим на високі 

обертони звуком. Французький тип інструмента надавав виконавцеві 

можливість роботи з цілим фактурним комплексом, що забезпечувалось 

такими його властивостями, як м’яка атака, барвистий звук з акустичним 

акцентом на основному тоні та близьких до нього тонах обертонового ряду, 

довге тривання звуку, поступове й дуже рівне його згасання [272, c. 7]. 

Еталоном для французьких музикантів став звук лютні, що привело до 

формування цілого комплексу композиторських і виконавських засобів 

клавесинного лютневого стилю, спрямованих на досягнення характерного 

«лютневого» звучання. Особливості клавесина французького (франко-

фламандського) типу дозволяють якнайкраще втілювати сонорні ефекти. 

Таким чином, звукова палітра клавесина французького типу виступає 

практичним інструментом втілення клавесинного лютневого стилю [272, 

c. 8]. На думку авторки дисертації, у роботі О. Шадріної-Личак цінним також 

є порівняння музичної практики епохи Бароко і сьогодення, механіки і 

принципу звуковидобування на клавесині та фортепіано тощо [272, c. 11]. 

Перспективний матеріал містить стаття магістранта ХНУМ О. Абебе, у 

якій підкреслюється, що знання пристрою старовинних клавішних 

інструментів, способів звуковидобування на них, діапазону, характеру 

звучання, а також відмінностей між ними допоможе краще уявити конкретні 

умови, за яких виконувалася старовинна музика [1, c. 5]. На думку цього 

автора, на сучасному клавесині важко надати окремим регістрам простоту 

втраченого звучання старих інструментів. Лише деякі старі італійські 

клавесини наближаються до цих характеристик, хоча по-справжньому гарні 

зразки дуже рідкісні [1, с.7].  

Клавікорд – це клавішний струнний ударно-затискний музичний 

інструмент, що з’явився на рубежі XIII-XІV ст. як попередник 
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хаммерклавіра. Клавесин – старовинний інструмент, який має дві або три 

клавіатури, ряд струн (регістрів), що набуває звучання за допомогою щипка 

плектром, незмінну динаміку. В Англії в XVI-XVII ст. перші зразки 

клавесину називали верджинал. Досліджуючи відмінності звуковидобування 

і звучання старовинних клавішних інструментів, С. Шабалтіна головною 

відмінністю клавікорда від клавесина вважає спосіб впливу на струну 

металевим тангентом. Весь час, поки палець торкається клавіші, тангент не 

втрачає контакту зі струною. Таким чином, виконавець міг впливати на силу, 

на забарвлення, навіть на вібрацію звуку [268]. 

«У XVII ст. клавесин був фундаментом оркестру, підтримуючи 

ансамбль і хор. Клавесин використовували як solo, так і як інструмент basso 

continuo. Щоб досягти співучості, виконавець застосовував різні найдрібніші 

агогічні нюанси» [14, c.109]. Зараз вже немає жодної філармонії, де не було б 

залу з клавесином або органом. Однак, найчастіше це не копії клавесинів XVI 

- XVIII ст., а гібриди, з великою кількістю педалей, багато інкрустовані 

блискітками тощо. На жаль вони не відповідають жодним вимогам 

автентизма і клавесинній специфіки. До такого типу інструментів можна 

віднести клавесини з рояльною конструкцією фірми Нойперта, або схожі, що 

штампувалися у великих кількостях з матеріалу ДСП. Свого часу ці 

інструменти «виручили» громадськість, але зараз виконавці швидше 

вимушені на них грати через відсутність будь-якої альтернативи
15

. Але є й 

винятки, - у деяких концертних залах стоять і точні копії клавесинів самих 

різних історичних моделей, наприклад, фірми Нагель та ін. Клавесини фірми 

Нагель
16

 вважаються, мабуть, найкращими й відповідають всім вимогам як 

автентизму, так і акустики в усьому світі. Вони мають два мануали, а 

довжина цих інструментів часом буває довше, ніж у концертного рояля.  

                                                 
15

Ці інструменти, завдяки гібридності з елементами рояльної конструкції дуже звучні і чутні скрізь, все 

оперення клавесина з часом замінено на таке саме, як і на історичних клавесинах, ці конструкції – теж 

історія, і гра на них - теж у певному сенсі автентизм. 
16

 Такі концертні клавесини знаходяться в Будинку музики у Москві; коли приїжджав Морені, він грав саме 

на ньому. Особистий клавесин В. Співакова й «Віртуозів Москви» теж був фірми Нагель.. 



 

 

 

108 

 

Дещо аналогічну ситуацію маємо з органом. Практично у всіх 

концертних залах зараз зустрічаються «романтичні» органи, а барокових, як 

таких, по суті, не залишилося. Стосовно цих інструментів Є. Назайкінський 

зазначав: «Краса старовинного органу, розташування його труб, їх колір, 

обробка несучих елементів та оздоблення, все це відходить від 

скульптурного до архітектурного й відображає природні органічні форми 

лише опосередкованою мірою» [197, c. 86]. Сьогодні набирають силу також 

цифрові органи, а барокові зразки роблять тільки майстри-одинаки, як 

наприклад, Павло Чілін у Санкт-Петербурзі. Він побудував близько 60 самих 

різних моделей органів, встановлених у різних країнах світу.  

Звичайно чіткої межі між епохальними стилями щодо удосконалення 

інструментарію не існувало. Хаммерклавіри взагалі мало хто робить у світі, а 

тим більш відновлює. Така само ситуація і з іншим інструментарієм. Барокові 

смички виробляє Китай і часто низької якості, жильні струни у світі роблять 

одна-дві фірми, магазинам не вигідно їх продавати, адже більшість 

музикантів грає на звичайних металевих струнах.  

Під час концертних поїздок перевозити історичні інструменти 

накладно, тому клавесин або контрабас надають місцевий. Так, наприклад, 

під час гастролей Барокової капели «Golden Age» у Китай, у місті Шанхай 

(2015) під час виступу у великому залі Великого Театру музикантам надали 

історичну копію клавесина, а в м. Сіань (2018) був вже новенький концертний 

клавесин-гібрид фірми Нойперт
17

. Контрабасистові В. Коденкі не дозволили 

везти свій контрабас (початку XIX ст.), запропонувавши китайський. 

Музикант був змушений перевстановлювати на інструменті жильні струни, 

барокову підставку й підгрифник за дві години до концерту, а у м. Сіань знову 

дали інший контрабас, і довелося все робити заново.  

                                                 
17

 З усної інформації В. Коденка щодо гастролей у Китаї: «Через відсутність зв’язку з настроювачем, 

Нойперт був налаштований в ладі 415 герц, а музиканти приїхали зі строєм 440 Гц, в результаті 

клавесиністу О. Шевченку довелося замість репетиції повністю перебудовувати клавесин, на що пішов 

практично весь день». 
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Реконструкція автентичного інструментарію, а також виготовлення 

копій старовинних інструментів загострює проблему, яка є актуальною і в 

наші дні, а саме необхідність практичного освоєння цих інструментів 

музикантами, котрі виконують старовинну музику й набувають навички гри 

на інструментах з глибоким проникненням в стиль епохи їх створення. Так, 

манера non vibrato
18

 сьогодні часом використовується навіть симфонічними 

оркестрами. Однак при виконанні старовинної музики на сучасних 

інструментах відбувається переоцінка уявлень про звуковедення, артикуляцію 

і штрихи, що передбачає вибір необхідної смичкової техніки для різних 

національних стилів. Також, важливо поповнювати запас знань про розробки 

нових моделей інструментів, що відносяться до того чи іншого періоду. 

Так, англієць Крістофер Стембридж
19

 (органіст, клавесиніст, вчений, 

педагог) займається дослідженням чвертьтонової природи темперованих 

клавесинів, у яких клавіатура складається не з 12 звичайних клавіш, а з 19 

або навіть 32-х з використанням додаткових, що знаходяться біля основи 

чорних і білих клавіш [326]. Крім досліджень з темперації та інтервалікі 

темперованих клавесинів і органів, К. Стембридж також займався 

відновленням і самих інструментів. Це дуже довгий копіткий, виснажливий 

процес відновлення з небуття старовинного інструменту або створення його 

копії. Хоча К. Стембридж успішно з цим завданням впорається, проте ніхто 

не може зараз його замінити на даному терені, бо немає більше таких 

унікальних майстрів і технологій.  

К. Стембридж також записує диски на відновлених інструментах і 

популяризує їх у всьому світі. На прикладі звичайного двомануального 

клавесина можна зімітувати темперований клавесин за допомогою 

перебудови струн і створенні з двох мануалів ніби одного темперованого, що 

К. Стембридж з успіхом робить на своїх майстер-класах і лекціях. Однак 

                                                 
18

 Манера non vibrato в цілому використовується рідко: для цього необхідно освоїти специфічні прийоми 

ведення смичка, що дозволяють компенсувати певний «дефіцит» виразності у виконавському звуковеденні і 

інтонуванні. 
19

К. Стембридж отримав освіту на філологічному факультеті Кембриджського і музикознавчому факультеті 

Оксфордського університетів.  
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неможливо зіграти ті чи інші твори, не відновивши сам історичний 

інструмент
20

 [327]. У наш час є вже професійні майстри, які відновлюють 

старі і роблять точні копії нових інструментів за лекалами і за зразками 

збережених. Майстри-духовики виробляють копії духових інструментів (усі 

види блок-флейт і флейт траверсо, середньовічних і ренесансних сопілочок та 

труб всіх різновидів), струнники - струнних (фідели, інструменти сімейства 

ребеків, віоли й скрипки від сопранових до басових тощо), клавішники - 

клавішних (органи, хаммерклавіри, тангент-клавіри, клавікорди, спінети, 

клавесини та всі їх різновиди) та ін. [316].  

Відомо, що у Й. С. Баха в будинку знаходилася багата колекція 

інструментів: серед яких були «віола помпоза», «віола да спала», а також 

п’ятиструнна віолончель пікколо, на якій можна виконувати мало не весь 

скрипковий репертуар завдяки її п’ятій струні (для неї написана 

нвйскладніша Шоста сюїта композитора
21

).  

Серед інструментів бахівської колекції знаходиться і клавесин з 

ножною «органною» клавіатурою, а також клавесин-лютню, для якої великий 

композитор теж писав «лютневі» сонати і партити. Є думка, що опуси BWV 

995-1000, 1006а були створені Й. С. Бахом для лютневого клавесина або для 

лютневого регістра звичайного клавесина. Цьому суперечить думка 

П. Алмазова, який при текстологічному аналізі BWV 995-1000, 1006а у своїй 

монографії [328] доводить, що Й. С. Бах не писав ці опуси для лютні. 

Є. Назайкінський відмічає: «Піаніст стоїть як би по інший бік непроникної 

акустичної завіси. Але тим більш важливим виявляється таїнство 

одухотворення інструменту, що відбувається на більш високому музичному 

рівні - рівні ритмічного і гучно-тембрового інтонування» [197, с. 82]. 

У цьому зв’язку дуже цікавим є досвід барокових музикантів капели 

«Golden Age». На одному з концертів у Китаї музикантам не надали клавесин, 

                                                 
20

 На сайті К. Стембріджа детально викладена інформація про всі його реконструкції інструментів і записи 

на них, а також теоретичні розробки. 
21

Існує унікальний запис скрипкових сольних сонат і партит на п’ятиструнній віолончелі пікколо видатним 

нідерландським віолончелістом Аннером Більсмою (відомий автентист). 
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був тільки рояль «Стейнвей». Солісти капели швидко прийняли рішення 

зіграти все, що можливо, без клавесина, а своєму клавесиністу О. Шевченку 

запропонували зіграти ряд творів К. Ф. Е. Баха на Стейнвеї. Він з честю 

впорався з цим завданням, але унікальність його виконання була в тому, що 

по всьому (звучанню, штрихам, фразуванню, туше) практично неможливо 

було відрізнити звучання Стейнвея з перехресними струнами від 

прямострунного хаммерклавіру. Як би всі не бачили, що він грає на Стейнвеї, 

то вирішили б що чують історичне піанофорте. Таким чином, бачимо, що 

«гучнісно-темброві рішення», які пропонує Є. Назайкінський, далеко не 

обмежують перелік того, що можна створити на роялі, одухотворяючи його. З 

ритмом теж не все так просто! Ритмічні тяжіння тісно пов’язані з 

інтонаційними, і тільки дуже чуткі піаністи, які чудово володіють мистецтвом 

акомпанементу, знають, як це зробити. Клавесиніст повинен цим володіти, бо 

ритм і рух – це основа виразності гри на клавесині, що не має педалей і 

величезного звукопідсилюючого корпусу, як у рояля.  

Коментуючи звучання фортепіано, Є. Назайкинський зауважував: 

«Тембр фортепіано – ціла і самостійна проблема. Ілюзія управління 

некерованими фізичними явищами перестає бути ілюзією, якщо музикант – 

майстер, який володіє тонкощами техніки гри на інструменті» [197, c. 82]. 

Цікаво, що музикознавець мав на увазі, коли писав про «некеровані фізичні 

явища» або про «ілюзії»? Справа в тому, що, коли описується процес 

виконання, то визначаються реальні фізичні процеси, а не ілюзії. Так, 

звичайно, ілюзія може бути присутня у процесі домислювання ситуації і 

образної складової процесу, але самі явища є цілком реальні і життєздатні.  

Композитори барокового часу були новаторами не тільки в 

композиторських техніках, а й у виконавській культурі та в створенні нових 

унікальних інструментів. Кожен композитор ніби акумулював навколо себе 

всі досягнення епохи: як у жанровому сенсі, так і стосовно інструментарія. 

Найяскравіший приклад – оркестр К. Монтеверді, в якому він зібрав всі 

інструменти пізнього Ренесансу і раннього Бароко, а також оркестр 
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А. Вівальді зі спеціальною розсадкою на сцені у школі Ля П’єта у Венеції і, 

звичайно ж, оркестр Й. С. Баха з його унікальними новими інструментами.  

Відомо, що Й. С. Бах одним з перших «випробував» перші моделі 

хаммерклавірів (pianо-forte). Створюючи новий галантний стиль за ним, 

звичайно ж, пішли і його сини, а на зміну його оркестру прийшов 

мангеймський стиль з усіма новими інструментами і складом капели. Як 

приклад модернізації можливостей інструменту епохи Бароко, можна навести 

використання скордатури (настроювання струнного інструменту на інший 

лад). Так, наприклад, Й. С. Бах пише свою П’яту віолончельну сольну сюїту з 

перебудованою на тон нижче «ля» струною, а Ігнац фон Бібер повністю 

перебудовує скрипку і навіть змінює струни місцями для більш 

екстравагантного і космічного, незвичного для вуха звучання.  

Винаходяться нові моделі інструментів і смичків, реконструюються 

старі інструменти — все це входить гармонійно у світ барокових виконавців і 

композиторів. Дві протиборчі сили закладені в бажанні академічних 

музикантів оволодіти інструментом: по-перше, прагнення до універсальності, 

до безмежного розширення виразних можливостей улюбленого інструменту; 

по-друге, потяг до підкреслення яскравості, індивідуальності, своєрідності 

його звучання. Бажання ж «автентиста» – зрозуміти і пізнати справжню 

природу досліджуваного інструменту й розкрити його специфіку та природні 

можливості, а не тільки універсальність.  

Таким чином, впровадження давно забутих старовинних інструментів у 

музично-виконавську практику ХХ–ХХІ ст. сприяє суттєвому оновленню 

сучасних уявлень про все, що стосується інтерпретації давньої музики. 

Мислення академічних музикантів, їх сприйняття музично-мовних норм, 

принципів артикуляції, фразування та ін. завдяки вивченню згаданих 

інструментів, піддаються серйозному переосмисленню. 

Висновки до Розділу 2. 

1. Бароко як стильова система являла собою конгломерат 

різноманітних стилів, національних традицій та естетичних теорій. Доведено, 
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що стилі епохи відбивалися в її культурі, у національних школах барокової 

естетики і поетики. Національні виконавські традиції також залежать від 

пріоритетів і смаків націй. Змішування стилів і жанрів музичного Бароко є 

актуальним й сьогодні, через це певним чином розкриваються проблеми 

сучасності, створюється нове уявлення про музику.  

2. Відзначено, що епоха Бароко була ознаменована небувалим 

зростанням індивідуальних композиторських стилів, створенням нових 

засобів музичної виразності на тлі риторичних знахідок музики. Від музики 

Бароко йшло оновлення і класицизму, і романтизму, які крізь призму 

історичного виконавства і сьогодні набувають стимулу до розвитку. Розкрито 

значення сформованих у трактаті І. Кванца естетичних, національних і 

виконавських особливостей музичної культури його епохи для його 

сучасників і музикантів нашого часу. Доведено, що вивчення стилів 

старовинної музики викликає необхідність переосмислення інтерпретації 

творів минулого, відкриваючи нові перспективи для подальших досліджень.  

3. З початком ХХ ст. першопрохідцям – виконавцям старовинної 

музики - вдалося переломити ситуацію і максимально популяризувати 

автентичні інструменти, хоча їхня гра залишалася певною мірою в межах 

загальноприйнятих норм і стандартів. Велика справа адекватного 

відтворення історичних стилів, яку почали на рубежі століть А. Долмеч і 

В. Ландовська, потребує повторного перегляду, доопрацювання і розвитку. 

Цю справу згодом з великим успіхом підхопили і продовжили їх 

послідовники, удосконалюючи всі починання. На цих засадах розглянуто 

мистецтво клавесинної гри Г. Леонґардта, П. Антая та інших видатних 

автентистів-клавесиністів у порівнянні їх із записами, залишеними 

В. Ландовською [додаток Б].  

Відзначено, що виконавець старовинної музики Н. Арнонкур в своїх 

концепціях вказував на суворе дотримання канонів і правил стосовно 

виконання давньої музики, що містять історичні трактати і документи, а 

також на використання оригінальних старовинних інструментів, зважаючи на 
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їх настроювання, специфіку звуковидобування, технологію виконання тощо. 

Це позначалось на пошуку і використанні нових засобів виразності й 

виконавських прийомів і утілилося в дусі епохи та композиторському 

мисленні. Порівняно з концепцією Н. Арноркура, концепції А. Долмеча і 

В. Ландовської зводяться до різновидів роботи із самими стародавніми 

інструментами та пошуку конкретних інструментальних рішень. 

4. Констатовано, що період із середини XX ст. - і дотепер став 

«золотим віком» автентичного виконавства. Виконавці-автентисти цього 

часу відроджують забуті старовинні інструменти, відновлюють і 

розробляють переосмислені й технічно виправдані прийоми гри на них. Їх 

пошуки спрямовані на можливість історично правильно відтворювати 

штрихи, фразування, агогіку, артикуляцію - весь виконавський арсенал у 

відповідності до стилю Бароко. Виявлено, що опанування давно забутими 

старовинними інструментами у музично-виконавській практиці ХХ ст. 

значно змінило уявлення про інтерпретацію, виконавську технологію 

(артикуляцію, штрихи, vibrato та ін.) й саме розуміння старовинної музики. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[124; 126;]. 
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РОЗДІЛ 3  

ІСТОРИЧНЕ ВИКОНАВСТВО У СУЧАСНОМУ  

МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ 

 

3. 1. Драматургічна цілісність виконавського тексту барокової музики  

  

Наприкінці ХХ ст. активно розвивається історично інформована 

практика виконання старовинної музики як тенденція необароко. Виникає 

поняття відповідності оригіналу виконавських інтерпретацій. Знаменитому 

австрійському музиканту та теоретику Н. Арнонкуру це надало підстави 

стверджувати, що після Французької революції люди не змогли або не 

захотіли розуміти музику як цілісність: «Музика минулого – як цілісність – 

залишилася для нас іноземною мовою» [14, с. 6]. Це означає, що протягом 

століть виконавці старовинної музики уявляли її «в суто естетичних та 

емоційних категоріях, ігноруючи увесь інший її зміст» [14, с. 15]. 

Глобальні зміни в системі освіти призвели до аналогічної ситуації. До 

початку XVIII ст. освіта мала комплексний характер і не була 

спеціалізованою, а включала в себе риторику, яка вважалася основою всіх 

засобів вираження думок – як вербальних, так і музичних. Рівень її задіяності 

в освоєнні і навчанні музиці того часу був досить значним і виявлявся як у 

системах «майстер-учень», «сімейне музикування», так і в співвідношенні 

аматорського та професійного начала в музичному мистецтві. Також мали 

місце різного роду синкретичні театралізовані дійства із залученням різних 

видів мистецтва, що йшли від практики середньовічних містерій. 

Після Французької революції змістовність музики спрощується і в ній 

стали бачити тільки прекрасне. Змінилася й система навчання музиці: 

з’явилися консерваторії, де стали впроваджувати музичне виховання з 

«соціально-політичним» нахилом. Значної кореляції набули смислові 

орієнтири через твердження, що за допомогою мистецтва і музики можна 

впливати на людей. Музика епохи бароко зверталася, перш за все, до 
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«освічених» людей або до тих, хто знав і розумів її мову. І музична освіта в 

Західній Европі у цей час була важливою частиною виховання. Коли ж цю 

традиційну музичну освіту видозмінили, значно зменшилася доля елітарності 

у співтовариствах музикантів і освічених слухачів [14, c. 17]. 

У витоках нотного запису слов’янської музичної нотації, починаючи з 

XVI ст., існували гаки, невми (візантійські, латинські), «квадратики» або 

«ромбики», як у інструментальній музиці, так і у співацькому мистецтві. Так, 

наприклад, в квадратні ноти були переведені багато крюкових записей: весь 

богослужбовий побут, октоїх, тріодь та ін. Того часу відбулася уніфікація до 

трьох-чотирьох ключів, раніше їх було більше. Історичні виконавці іноді 

грають прямо за тими нотами, як було написано раніше, деякі переходять на 

сучасну нотацію.  

Із виникненням новітніх інформаційно-комуникативних технологій і 

програмного забезпечення здійснювати це стало дуже легко і зручно. Адже за 

допомогою спеціальних комп’ютерних програм («Сібеліус», «Бетховен» та 

ін.) стало можливим перевести запис у той чи інший ключ, зафіксувати 

нотний текст «гаками», «ромбиками» тощо. Питання нотації залишаються 

дуже важливими; крім того, існують проблеми темперації: мало розпізнати 

ноти, необхідно ще навчитися їх інтонувати, підібрати темперацію
22

 

(піфагорійська з Давньої Греції, мезотоніка Середніх століть (кін. V-XVІ ст.) 

- таких музикантів, як Тартіні, Волотті, Керсбергер та ін.).  

О.В. Шадріна-Личак вважає, що у другій половині XVIIст. 

французькими музикантами була розроблена система орнаментики, яка 

знайшла своє відображення у численних таблицях прикрас та їх 

розшифрувань. Разом з тим, тогочасні теоретичні настанови дозволяють 

використовувати прикраси диференційовано: 1) орнамент міг вільно 

додаватися або вилучатися виконавцем на власний розсуд; 2) розшифрування 

                                                 
22 Наприклад, лад (старофранцузький 390 Гц – на тон нижче сучасної «А», звичайний бароковий 

(бахівський) 415 Гц, – на півтона нижче сучасної «А»; мангеймський лад, у якому зазвичай виконують твори 

Й. Гайдна, В. А. Моцарта та інших представників віденського класицизму 440 Гц, він є найбільш 

розповсюджений, але використовувався ще в епоху Ренесансу; 442 Гц – лад сучасних духових у великих 

симфонічних оркестрах; 450 Гц. – лад деяких італійських органів часу А. Вівальді і т. д.). 
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одного і того ж самого знаку могли дещо різнитися; 3) особливості реалізації 

прикраси в кожному конкретному випадку визначалося загальним 

контекстом цілого. Значущість застосування цих, на першій погляд не дуже 

важливих елементів музичної мови підтверджує наступна думка: «Прикраси, 

виписані нотами, інтонаційно насичені й нешвидкі, несуть особливе 

семантичне навантаження та виступають засобом колорування гармонічної 

послідовності [272, c. 8]».  

У XVII – першій половині XVIII ст. відбувалося осмислення нового 

музичного явища – гомофонно-гармонічного стилю, що зумовило перехід від 

поліфонії (суворого стилю) до монодії і контрапунктів вільного стилю. Увага 

теоретиків була спрямована на питання зв’язку музики і слова і схожості 

музичного та ораторського мистецтва. Неприпустимим вважалося для 

музиканта незнання риторики і правил ораторського і поетичного мистецтв, 

яке надавало уявлення про хороші і погані стилі. Завдання риторики – 

виразно говорити, переконувати, впливати на людину, звертаючись до її 

розуму та емоцій. Викладені у риториці вчення про афекти, стилі, жанри 

тощо використовувалися поезією, живописом і музикою. У красномовстві 

високо цінувалося естетичне начало. А вплив красномовства на мистецтво, у 

т. ч. музику не залежить від стилю і часу й відчувається аж до наших днів. 

Притому найважливішими виявилися зв’язки з двома частинами риторики: 

прикрасою і розташуванням. Прикрасою затверджується нова система 

образно-емоційної виразності, що з найбільшою повнотою розкрила 

можливості музики як виразної мови.  

У книзі «Риторика і західноєвропейська музика XVII - першої 

половини XVIII ст.: принципи, прийоми» музикознавець О. Захарова пише, 

що «з початком виникнення вчення про музично-риторичні фігури 

починалася теорія музичної виразності» й застосовувався «метод аналізу і 

осмислення семантики музичної мови» [97, с. 9]. Отже, засоби музичної 

виразності дозволяють виконавцю донести до слухача сенс і красу музичного 

твору риторичними засобами. О. Захарова зазначає: «Вплив риторики на 
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музичне формоутворення міцно закріпився в таких термінах, як тема, мотив, 

фраза, період, пропозиція, експозиція, розробка, епізод, висновок <...> Вплив 

риторики пов’язаний з розумінням музики, як мови і музичних засобів, як 

засобів комунікації» [97, с. 10]. Сила впливу на публіку виявляла 

індивідуальність артиста, і його завданням було приголомшити, здивувати і 

переконати слухача.  

Процес написання твору складався: з підбору матеріалу; поділу його на 

частини та його розміщення (синопсіс); живопис і музика прагнули говорити, 

а література – живописати. До XVII ст. інтенсивно велися пошуки сенсу 

відтворюваної музики, точності звукового образу, зростання експресії 

музичної виразності, практичної спрямованості. Це надало підстави 

зауважити: «Саме з XVII ст. широко утверджується розуміння музики як 

виразної мови, здатної передавати різні й всілякі почуття і уявлення. 

Запозичується і назва частин: інвенція, диспозиція, а риторичній прикрасі 

відповідає вчення про ієрогліфіку і емблематику. Найважливіші фігури, що 

мають відповідність в живопису: гіпербола, метафора, звернення, 

уподібнення, сумнів, умовчання та ін.» [97, с. 14-15]. 

В той самий період виникло вчення про фігури – звороти, прикраси й 

використання різних музичних прийомів для передачі сильного емоційного 

впливу і образної насиченості змісту. В музиці строгого стилю фігура-зворот 

виступала як «форма думки», що зверталася до розуму (контрапунктичні 

звороти у різних рухах і канони всіх видів у різних інтервалах); також 

існували «музичні звороти», тобто фігури, які зверталися до уяви. Є і такі 

поняття значення «фігур», як зображення, силует, образ.  

Вивчаючи епоху Бароко, ми занурюємося в цей яскравий, піднесений і 

таємний час. «Інтонація таємничості» [108, с. 33] буквально пронизувала 

мистецтво Бароко, включаючи архітектуру, театр, живопис і музику. В 

мистецькому середовищі Бароко особливий інтерес виявлявся до езотерики у 

вигляді таємних значень слів, речей, явищ і їх розгадування (знаки, натяки, 

символи, емблеми тощо), що знайшло відображення у художній творчості.  
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Про глибину змін і, головне, про їх сенс Г. Орлов писав: «Протягом 

століть музичне мистецтво значно впливає на внутрішній світ людини і 

збагачує його. Завдання, яке повинен ставити перед собою дослідник, - це 

пошук глибинного і навіть невимовного Вищого сенсу, що задумав 

композитор» [209, с. 290]. Завдання сучасного виконавця полягає в розкритті 

чогось більшого, того, про що в трактатах не пишуть ані слова: задум 

композитора, спосіб передачі нотного тексту (імпровізація), що в сучасному 

виконавсті не враховується, саме тому часто втрачається і сам зміст 

відтворення музики. 

Принципову відмінність між культурами двох епох підкреслює і 

музикознавець М. Сапонов: «Мелізматика епохи Бароко і класицизму лише 

підкреслює красивий рельєф основної мелодії, виявляє, підсилює приховану 

художню енергію кожної інтонації», «а ренесансна орнаментика – 

самодостатня стихія, яка веде до повного або часткового знищення 

початкового мелодійного контуру. Ренесансні дімінуції нав’язують наспіву 

свою інтонаційну енергію, свій напрямок руху, свої мелодійні якості, 

позбавляючи його власної логіки розгортання» [231, с. 53–54]. Такі тонкощі 

інтерпретації необхідно враховувати при виконанні творів давньої музики. 

Як зазначає Г. Шохман, у виконавському мистецтві головною 

проблемою є взаємодія «часів і особистостей», сформованих цими часами, а 

тому «всі розхожі формули і рубрики типу “композитор і виконавець”, 

“нотний текст і інтерпретація”, “виконавський стиль” тощо - є не що інше, як 

окремі прояви цієї загальної проблеми» [287, с. 8]. Нинішні уявлення про 

виконавський стиль епохи Бароко як про «класику» в її розхожому розумінні 

(раз і назавжди дане, еталонне, «канонізоване») не відповідають істині. Це 

підтверджується вивченням «версій» творів тієї епохи – схематичних нотних, 

які дійшли до нас у вигляді друкованих видань, і композиторсько-

виконавських розшифровок цих текстів, даних самими авторами, більшість з 

яких були їх виконавцями.  
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Відзначаючи відміну між ними, Г. Шохман виявляє парадоксальну 

ситуацію, що склалася в сучасному виконавстві: музика тієї епохи у вигляді 

існуючих нотних текстів виявляється лише «канвою», за якою виконавцю 

необхідно створити музичну цілісність, тобто доімпровізувати, створити 

свій, авторизований звуковий текст, що докорінно суперечить розумінню цієї 

музики як «класики». У результаті «автентичність виконання давньої музики 

повинна полягати <...> в імпровізації, а остання як відомо <...> є неодмінним 

атрибутом романтичного виконавства» [287, с. 9]. Однак ця концепція 

неоднозначна, тому можливі альтернативні погляди на цю проблему.  

Для цілісного сприйняття старовинної музики необхідне розуміння 

умов її реалізації, які склалися в епоху її створення та озвучування. Про це 

пишуть в своїх роботах Н. Арнонкур [14], Н. Ескіна [289; 290], В. Ландовська 

[152] та ін. Автори, як правило сходяться на розумінні насамперед жанрової 

природи музики, в рамках якої виділяються її функції – життєві та художні. 

Життєве призначення жанру розкривається у понятті «ужиткові жанри» 

(Umgangsmusik), а художнє – через «піднесені жанри» (Darbietungsmusic) 

[290]. Уводячи ці терміни, німецький музикознавець початку ХХ ст. 

Г. Бесселер мав на увазі не тільки загальну класифікацію жанрової системи, а 

й таку, що до того часу вже змінилася, в якій слухачі віддалилися від 

безпосереднього сприйняття музики і стали сприймати її переважно як фон. 

Втрачається і нівелюється естетична оцінка музичних творів, у яких 

здавна цінувалося прекрасне, виражене в звуковій формі. Як зазначає 

Н. Герасимова-Персидська, «найбільший авторитет Середньовіччя – Фома 

Аквінський – вказував на три критерії прекрасного: цілісність, пропорцію та 

ясність» [64, с. 4]. Під цілісністю розумілася досконалість (perfectio), тобто 

«відсутність вад»; під пропорцією – співвідношення духовного і 

матеріального, внутрішнього і зовнішнього, ідеї та форми, яка її виражає; під 

ясністю - як «блиск речі», так і «сяйво внутрішнє, духовне» [там само]. Через 

багато століть ці ідеї втілюються в сучасній виконавській практиці, що 

визначається як «автентика». Про це свідчить висловлювання А. Решетіна, 
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керівника одного з сучасних барокових оркестрів: «Майстерність пов’язана зі 

світовідчуттям <...> Майстерність полягає в умінні перетворювати зовнішні 

речі – у внутрішні. Цілісність як поєднання зовнішнього і внутрішнього, 

цнотливість, що становить фокус мистецтва» [227, с. 5]. 

Вище зазначалося, що основою драматургії у барокових композиціях 

були афекти – любов і ненавість, радість і скорбота. Але при тому «в музиці 

бароко емоція врівноважується розумом» [289, с. 23]. Тому досягнення 

драматургічної цілісності у виконанні барочного твору характеризується 

рядом параметрів, про що йдеться у статті Г. Каганова «Про бароковий 

простір». Він відзначає, що «відмітною рисою бароко є не лише 

“примхливість” і “винахід нових форм”, а й “нове”, раніше невідоме 

переживання простору» [109, с. 36]. Як центральний аспект досліджуваного 

питання обрано збереження драматургічної цілісності при реалізації різних 

підходів виконавців до об’єкта – твору, що інтерпретується.  

Отже, перша координата цілісності – це відчуття простору та часу. 

Архітектура соборів створювалася з урахуванням релігійного задуму таким 

чином, що, коли в середині звучала музика, вона лунала звідусіль, 

поєднуючись у своєму впливі з простором. Відбувалася синтезація, 

спатіалізація часу, сенс якої полягав у його «опросторуванні», коли 

компоненти музичного оформлення (вокальні та інструментальні) 

утворювали багатохорність, що зливається в єдину, але диференційовану, як 

би ярусами, звукову тканину (за М. Сторожко [252]).  

Просторова багатохоровість формувалася паралельно з розвитком 

багатоголосся нового типу, коли голоси і пласти фактури вже не були 

монофункціональними, а розрізнялися за своїми функціональними ознаками 

на провідні (рельєф) і супроводжуючі (фон). Вперше новий тип фактури був 

представлений у так званій «другій практиці» К. Монтеверді, зразком якої є 

його численні мадригали, де поряд зі збереженням вокалу відбувається 

диференціація голосів за їх інструментально-фактурним призначенням 

(гомофонно-гармонійна тканина). 
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Така музика, за визначенням Н. Ескіної, стає не лише реально-

просторовою, у ній «простір не тільки осмислюється або зображується, а й 

переживається <...> в нього вкладається певний моральний сенс» [289, с. 30]. 

Звідси випливає одне з найважливіших завдань автентичного виконавства – 

відтворення дуалізму барокового музичного простору в єдності його 

акустики та образної семантики, що відображено у понятті «виконавський 

звукообраз», який використовувався Н. Рябухою [231]. Епоха Бароко вперше 

відкрила зв’язок між звуком і образом, створюваним виконавцем на основі 

звуків, запропонованих у композиторському тексті. В ньому відображено і 

те, і інше; наприклад, форми basso ostinato, через закладену в їх основі 

формулу кадансу, «традиційно пов’язаного з емблематикою завершення, 

кінця життєвого шляху» [289, с. 67].  

В естетико-світоглядному сенсі це означає континуальність життя, 

вміщеного до контексту нерухомого феномена Вічності як головного 

постулату барочного мистецтва. «Рухливість» і «нерухомість», 

«стабільність» і «мобільність» - типові опозиції барокової музики, що 

відображаються насамперед у темпах. На цій основі виникали циклічні 

форми, побудовані на порівняннях швидких і повільних темпів. Це були 

концерт і сюїта, причому концерт був первинним і відбивав перехід від 

церковного до світського музикування, а сюїта вже повністю відтворювала 

стиль «піднесеної музики» (Г. Бесселер), представленої у стилі dа саmеrа. 

Поєднання «старого» і «нового» наочно демонструє макроцикл дванадцяти 

Сoncerti grossi ор. 6 А. Кореллі (1-8 – «церковні»; 9-12 – «камерні») [76]. 

Якщо звернутися до тих епох, що передували Бароко, то, за словами 

Н. Герасимової-Персидської, еволюція музичного мислення у них йшла від 

«наявної безперервності (контінуальності) до її розчленування (до 

переривчастості, дискретності) і потім до виникнення організованої 

цілісності. Сполучення безперервності і переривчастості становить суть всіх 

процесів в музиці» [64, с. 3]. Якщо розглядати одночасно цілісність та 

поліфункціональність музичного простору, то важливу роль тут відіграв 
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розвиток у ХVI ст. спочатку органної, а потім клавірної практики, а також її 

партитурної нотації. В рамках єдиного звукового і нотного простору 

реалізовувалися завдання багатоголосся, у яких поступово одиницею 

звучання і фактурної зміни ставав акорд – комплекс тонів, що бере на себе 

функцію гомофоно-гармонійного формоутворення (гармонійний склад, за 

Т. Бершадською) [29]. 

Поряд із просторовою централізацією-диференціацією, другою 

координатою композиційно-драматургічної цілісності є співвідношення 

стабільного і мобільного, встановленого і імпровізаційного 

(Є. Трембовельский) [258]. Вміння імпровізувати окремі фрагменти тексту, 

яким володів бароковий виконавець, виявилося майже повністю втраченим 

сучасними музикантами, орієнтованими на композиторський текст з його 

численними стилістичними ремарками, що практично не залишало 

виконавцю свободи вибору в інтерпретації. 

Третьою координатою драматургічної цілісності у бароковому творі 

виступає об’єднання «різко контрастних граней» і зведення принципу 

контрасту до рангу однієї з підвалин музичного мислення [289, с. 5]. 

Контрастність виражається по-різному: як поєднання непоєднуваного, у 

вигляді поєднання серйозності й іронічності, штучності і природності, 

заздалегідь спланованого і спонтанного, як, наприклад у Концерті для 

скрипки, струнних і basso continuo a-moll, BWV 1041 Й. С. Баха. 

Музика бароко – неосяжна область виконавської практики, починаючи 

від органних імпровізацій Й. С. Баха, Г. Ф. Генделя та їх сучасників, 

клавірної музики Й. Кунау, кантат і камерно-інструментальних творів 

А. Вівальді та А. Кореллі і закінчуючи оперним виконавством, яке тоді вже 

формувалося. При такому розмаїтті виконавської стилістики завжди 

необхідно орієнтуватися на бази даних, отриманих від вивчення практики 

виконавського інтонування тієї епохи, але з урахуванням актуального на 

сьогоднішній день ставлення до неї. «Актуальне інтонування» (за 

Т. Вєркіною) є не тільки антиподом, а й складовою практики автентичного 



 

 

 

124 

 

виконавства, оскільки в оригінальному і «непорушному» вигляді музика тієї 

епохи (втім, як і будь-якої іншої) відтворена бути не може.  

Це стосується навіть мистецтва Й. С. Баха, яке у виконавському плані 

дотепер має багато недосліджених лакун. Будучи «історичним постулатом» 

[278], Й. С. Бах не тільки підсумував досвід минулого у європейській 

музичній культурі, а й відкрив її перспективи, в тому числі у виконавській 

сфері – як вокальній, так і інструментальній. Дослідники, зокрема 

М. Лобанова, відносять творчість Й. С. Баха до особливого епохального 

стилю, що характеризується як «бароко після бароко» [156] й означає 

абсолютно новий підхід до виконавства як невід’ємної частини музичного 

концертування – головної ознаки світського мистецтва на «стику» Бароко та 

Просвітництва (за визначенням А. Власова - дифузна зона) [55]. 

Драматургічна цілісність концептуального рівня у творах Й .С. Баха 

досягається за рахунок гармонії; саме «батьком гармонії» називав Й. Баха 

Л. ван Бетховен, маючи на увазі те, що сучасний дослідник позначає як 

узагальнення «поліфонії індивідуалізованих замкнених єдностей», нової 

«образної цілісності», в якій панує «тематизована мелодія» [73, с. 22; 25]. 

Й. С. Бах належить до тих видатних композиторів, творчість яких постійно 

досліджується. Це означає, по-перше, неминуще значення традицій 

музичного мислення, закладених Й. Бахом, для етики і естетики академічної 

творчості (існують навіть рубрики «Й. С. Бах і джаз»), по-друге, різні 

виконавські орієнтації у трактуванні бахівських творів, у тому числі 

концертно-інструментальні. 

Отже, драматургічна цілісність творів базується на багатьох факторах, 

таких, як просторово-часова величина, стабільність тексту та мобільність 

виконавця-імпровізатора, контрастність музичних образів. 
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3.2. Виконавська діяльність солістів та ансамблів  

старовинної музики  

 

В 1940-60-ті роки багато музикантів Західної та Східної Європи 

звернулися до виконання старовинної музики. Серед них нідерландський 

клавесиніст Г. Леонґардт (1928–2012), який у 1940-х роках почав активно 

виступати й записувати твори у виконанні на клавесині. Творча і виконавська 

доля музиканта настільки тісно пов’язана з феноменом Й. С. Баха, що у 

1950-х роках він навіть знімався у його ролі у фільмі «Хроніки Анни 

Магдалени Бах», а з 1950 року разом з австрійським віолончелістом 

Н. Арнонкуром (1929-2016) став працювати над відтворенням музики 

старовинних композиторів. Концерти і записи Г. Леонґардта та Н. Арнонкура 

відіграли ключову роль у формуванні і поширенні стилю історичного 

виконавства. Більшість кращих клавесиністів світу – його учні. 

Г. Леонґардтом опубліковано дослідження, присвячене бахівському 

«Мистецтву фуги». З 1954 року він професор Амстердамської консерваторії. 

У 1980 році Г. Леонґардт одержав премію Еразма і в 1982 році став почесним 

доктором Далласького, а наступного року - Амстердамського і 1991 року - 

Гарвардського університетів. 

Н. Арнонкур зі своєю дружиною скрипалькою створив у 1953 році 

ансамбль старовинних інструментів «Сoncertus musicus», а з 1957 року почав 

виступати з ним публічно. Через 20 років (у 1971-1989 роках) вони з 

Г. Леонґардтом записали усі церковні бахівські кантати. Вже півстоліття 

Н. Арнонкур – незаперечний авторитет, як у теорії, так і у практиці 

виконання давньої музики. З інших виконавців слід відзначити Г. Гульда, 

О. Любимова, В. Ілісавського. Для проведення порівняльного аналізу 

індивідуальної манери гри цих виконавців вважаємо за доцільне розглянути 

постаті кожного з них.  

Великим новатором в інструментально-інтерпретаторському 

виконавстві став Глен Гульд, хоча він і не грав на автентичних інструментах, 
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крім його власного фортепіано англійської моделі. Г. Гульд – видатний 

канадський піаніст, композитор, письменник, теоретик (1932-1982). Будучи 

прекрасним виконавцем, він у виборі репертуару не обмежувався тільки 

попитом публіки, а постійно його розширював. Г. Гульд вважав, що кожен 

музикант повинен мати свою концепцію виконання твору, логічну й відмінну 

від інших. Працюючи над твором як режисер, він розмірковував так: «Мета 

мистецтва – створення, крок за кроком, протягом усього життя художника, 

атмосфери захопленості і безтурботності» [183, с. 258]. Г. Гульд вважав, що 

музикант повинен мати чітке уявлення про те, що він хоче висловити, сказати 

засобами музики, і тоді ніякі тренування вам не потрібні» [183]. 

При виконанні музичного твору Г. Гульд зосереджувався на структурі 

музики, а не на інструменті, яким він володів досконало. Досконало знаючи 

контрапункт, при відтворенні поліфонії в тканині музичного твору він 

домагався різноманітного звучання голосів, мріяв відновити історично 

складений принцип єдності композитора, виконавця і слухача, який було 

втрачено в епоху романтизму. Видатний виконавець зауважував, що «коли 

граєш Баха, єдиний спосіб надати правильне оформлення фразі, або темі 

фуги, або мотиву – на противагу тому, що роблять з Ф. Шопеном – це 

уникати всіляких crescendo і diminuendo; треба створити ритмічне дихання: 

повинні працювати кінчики пальців, – тільки так можна домогтися чогось 

схожого на дивні задихаючі звуки старовинних органів. Не можна надто 

захоплюватися кантиленністю й перебільшувати динамічне фразування» 

[183, с. 67].  

У виконанні Г. Гульда була присутня архітектонічна ясність. Він усю 

фактуру розглядав у співвідношенні з басовими голосами, тому, коли на його 

погляд, баси не мали достатнього об’єму, він навмисно їх підкреслював 

(уповільнював, утримував, щоб надати більшої значимості). Музика 

представлялася йому швидше контрапунктовою, ніж гармонійною 

структурою. Г. Гульд вважав, що фортепіанні твори цікаві тільки тоді, коли 

вертикальна і горизонтальна організація музики врівноважені між собою. У 
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творах, написаних у першій половині XIX ст., цього, як правило, не 

дотримувались. На цих підставах музику Ф. Шопена та Р. Шумана він вважав 

мало структурованою, без глибокого метричного дихання, яке він так 

цінував. І навпаки, твори Ріхарда Штрауса, на його думку, відрізняються від 

них дуже багатою драматичною палітрою, чітко структурованою музикою, в 

якій кожен такт «рифмується» з наступним.  

Про музику В. Моцарта Г. Гульд писав, що вона має велику структурну 

ясність, яка спирається на об’єктивні музичні основи й глибоко захоплює 

слухача. Мета, яку Г. Гульд ставив перед собою, записуючи сонати 

В. Моцарта, – звільнити їх від легковажної театральності, надавши їм чіткого 

темпу в бароковому дусі й перетворивши маловиразні фігурації альбертієвих 

басів на подобу підголосків, що додавало їм більшлої осмисленості. 

Б. Монсенжон в своїй книзі передає чарівний вплив гри Г. Гульда на 

слухачів: «Навіть у випадкових слухачів Г. Гульда народжується відчуття, 

що вони чують “усе” і беруть участь у глибинному прочитанні твору, кожен 

елемент якого виписаний з фантастичною точністю, а ритм немов дихає» 

[183, с. 16]. Г. Гульд вважав, що виконавець повинен ставитися до 

виконуваного твору надзвичайно творчо. Про свою гру він каже: «Я 

настільки обожнюю музику в усіх її проявах, що докладаю всіх зусиль для 

того, щоб це передати». Він роз’яснює: «Я культивував в своєму пальцевому 

відчутті і манері гри такі якості, як легкість і лінійість, причому з єдиною 

метою: добитися максимальної експресивності всередині строго 

контрольованого звукового образу» [183].  

Г. Гульд відзначав, що для гарного виконання, потрібно ретельно 

аналізувати партитуру. А секрет гри на фортепіано, на його думку, частково 

полягає у тому, щоб відокремити себе від інструменту: «Я диригую усі теми 

(у потрійних фугах) – послідовно. Домагаюся правильної артикуляції. <…> 

Треба тільки, щоб ваша версія відрізнялася новизною і дійсно була новим 

прочитанням» [183, с. 235]. Г. Гульд писав, що у XVIII ст. виконавці 

перестали бути композиторами, адже музикант XVII cт. володів музичним 
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чуттям, властивим композиторам, а публіка складалася переважно з людей, 

які зналися на цьому. 

Концепція Г. Гульда повністю перевернула загальноприйняті уявлення 

про те, як треба грати Й. Баха, хоча він і не змінив фортепіано на клавесин. 

Він, по суті, є таким само бароковцем із поліфонічним мисленням і тяжінням 

до старовинної музики, але повністю спирається на фортепіанну специфіку і 

є відданий їй. Не розмінюючись на інші інструменти, він робив з фортепіано 

чудеса і на сто відсотків реалізував його можливості як на сцені, так і в 

записах, які сам монтував. Гульд немов би подарував фортепіано можливість 

виконання давньої музики з її канонічністю і суворістю. Зрозуміло, для 

реалізації цього піаніст звертався й до певного репертуару, більшість якого 

складалася з музики Й. С. Баха, В. А. Моцарта та Л. ван Бетховена. 

«Музика Баха стала для Г. Гульда головним і стильово-визначальним 

пластом репертуару. Його тонке, натхненне і цілком оригінальне прочитання 

давно відомих творів здійснило переворот у свідомості сучасників. Головне 

для Гульда в музиці Й. Баха – це максимальна виразність інтонаційного 

розвитку мелодійних голосів у поліфонії, чого він досягає завдяки унікальній 

майстерності тонких артикуляційних та динамічних нюансів у кожному 

голосі. Г. Гульд відкинув такі залишки романтичного трактування Баха, як 

образне сприймання, патетичну перебільшеність емоцій, нудотну красивість 

співучого звучання фортепіано» [116, c. 149]. Не змінюючи собі, Г. Гульд 

вважав фортепіано найвідповіднішим інструментом для виконання музики 

Й. Баха, використовуючи його можливості різноманітного інтонування. 

Ще одним видатним виконавцем цього напряму був Олексій Любимов, 

завжди інтригувавший публіку своїм новаторським, неповторним стилем 

виконання. О. Любимов (нар. 1944) – піаніст, клавесиніст, органіст, диригент, 

педагог, виконавець надзвичайно широкого діапазону – від творів 

англійських вьорджиналістів і французької придворної музики XVIII cт., 

європейських романтиків до сучасної музики. Невтомний пропагандист 

старовинної музики, творець і керівник ряду камерних ансамблів «Музика – 
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ХХ ст.» (1968-1975), «Московський бароковий квартет» (1975-1982), 

«Академія старовинної музики» (1982, разом з Т. Грінденко), керівник 

ансамблю старовинної музики Московської консерваторії (1995-1997), декан 

факультету історичного та сучасного виконавства (ФІСІІ) Московської 

консерваторії. Глибоке розуміння різних музичних стилів і манер, точність і 

віртуозну майстерність О. Любимова цінують сучасні композитори. Альфред 

Шнітке писав про нього: «З одного боку, вражає численність оживаючих під 

його пальцями і проникаючих суб’єктивною виразністю деталей <...> з 

іншого боку, дивує об’єктивна гармонійність виникаючого цілого, тому що 

не тільки “дух”, а й “буква” стилю дотримані» [345]. Досконалість його гри 

та глибокі знання стилю різних епох надають можливість на високому рівні 

виконувати старовинну музику, викликаючи захват у публіки і музикантів. 

Васілій Ілісавський – піаніст і хаммерклавірист (Нідерланди–Росія), 

наприкінці 1990-х років став вивчати історичні інструменти (клавесин та 

хаммерклавір). У результаті він відійшов від «конкурсного» піанізму і 

захопився старовинними фортепіано. З 1999 року удосконалювався в грі на 

історичному фортепіано у Барта ван Оорта в Антверпені. У своїх концертах 

(Бельгія, Росія, Німеччина, Нідерланди) В. Ілісавський використовує 

переважно історичні інструменти, відповідні епосі та стилю композитора: 

твори М. Равеля він грає на інструменті фірми Ерара (1885), Ф. Шуберта і 

Р. Шумана – на інструменті фірми Фрітца (1825) Й. Гайдна - на інструменті 

Й. А. Штайна (1788), О. Скрябіна – на російському фортепіано з англійською 

механікою. Як стверджує В. Ілісавський, музика Ф. Шопена, Ф. Ліста й 

навіть С. Рахманінова найкраще розкривається саме на тих інструментах, на 

яких вони грали самі.  

З’ясування питань трактування старовинної музики потребує здійснити 

порівняння виконавських підходів музикантів різних шкіл і напрямків. Так, 

концепція Г. Гульда дуже відрізнялася від інших у питаннях, як виконувати 

клавірні твори Баха. Хоча Гульд не став клавесиністом, оскільки його 

пріоритетом було фортепіано, він прагнув, щоб кожна нова інтерпретація 
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була по-своєму цікава та містила щось нове. Якщо порівняти виконавські 

версії «Італійського концерту» Й. С. Баха, то найбільш яскравими постатями 

серед піаністів були Г. Гульд, інтерпретація якого найбільш наближена до 

бахівської і автентичної, та Святослав Ріхтер, як його антипод, виконання 

якого можна вважати квінтесенцією академічного уявлення про відтворення 

барокової музики Й. С. Баха. А серед клавесиністів перевагу надаємо 

«королю» клавесина Густаву Леонґардту, який виконав «Італійський 

концерт» абсолютно відповідно до завдань і канонів автентизму.  

«Італійський концерт» — єдиний у спадщині Баха концерт, написаний 

для клавесина без оркестру. У ньому чітко витриманий жанр Concerto grosso, 

але змагання соліста відбувається вже не з оркестром, а з самим собою. Різні 

мануали або спілкуються, або змагаються чи доповнюють один одного. 

Цікаво та інформативно описує феномен і історію створення Й. С. Бахом 

«Італійського концерту» Н. Кашкадамова: «Молодий Бах з величезною 

зацікавленістю сприймав і засвоював найрізноманітніші музичні враження. 

Одним із таких дуже сильних вражень виявився італійський концертний 

стиль з його яскравим образно-емоційним складом і ефектними 

композиційними прийомами» [116, c. 125]. Дослідниця проводить паралель з 

іншими інструментальними концертами за участі соліста і оркестру, з так 

званими Concerto Grosso, де соліст змагається з оркестром, а оркестр 

виступає як ансамбль солістів, партії яких цілком самостійні і знаходяться у 

постійній взаємодії. Це стало можливе завдяки досконалому володінню Баха 

поліфонічним стилем, а також блискучому володінню інструментовкою.  

Щодо клавирної майстерності Й. С. Баха, то тут, звичайно, йому не 

було рівних. Він, як ніхто інший, вмів перетворювати струнні партії на 

клавірні мелодійні лінії. Про це зауважувила і Н. Кашкадамова: «Клавірні 

концерти Баха успадкували головні засади організації музичного матеріалу 

від оркестрового Concerto Grosso: співставлення всієї маси інструментів з 

тонко диференційованою партією солістів чи соліста за типом tutti-solo, 

поліфонічний склад тематизму, рондоподібний тональний план, поєднання 
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відносно вільної будови окремих розділів форми з виразністю її структури в 

цілому, співставлення tutti та solo несло в собі терасне планування гучності 

fortе-piano, притаманне добі бароко взагалі» [116, c. 125].  

Порівнюючи фактуру бахівських клавірних творів, зокрема 

«Італійський концерт» або «Гольдберг-варіації», з фактурою 

скарлаттієвського письма в його сонатах, Н. Кашкадамова диференціює 

суворий витриманий поліфонічний стиль Й. С. Баха від рухливого, трохи 

легковажного, доволі вільного стилю Д. Скарлатті. [116, c. 130]. Також 

Н. Кашкадамова відзначає наявність детальних вказівок у тексті 

«Італійського концерту»: «З клавірних творів більш детальні артикуляційні 

вказівки мають Італійський концерт, Гольдберг-варіації та клавірна книжечка 

Вільгельма Фрідемана» [116, с.130].  

Й. С. Бах, як завжди, спрямований у майбутнє і це обумовлює 

найнесподіваніші, сміливі і нетипові рішення. Концертніcть виявляється в 

опрацьованості й самостійності голосів фактури та у дивному гармонійному 

поєднанні поліфонії і гармонії. Назва дана самим Бахом і вказує на 

продовження ним традицій італійців, хоча він володів також французьким 

стилем, який, зазвичай, виражається у сюїтах. Навіть його знамениті 

«Англійські сюїти» - це не що інше, як французькі партити.  

Уявляється, що в «Італійському концерті» Й. С. Бах спеціально 

виходить за загальноприйняті рамки і створює грандіозний італійський 

проект для клавесина – не клавіру, не органу, не хаммерклавіра, а саме для 

природи і можливостей клавесина, на якому у свій час він був 

найдосконалішим генієм. Отже, тільки від інтуїції виконавця багато в чому 

залежить результат виявлення італійського стилю і вибір виконавських 

засобів. Мабуть, в зв’язку з цим Г. Леонґардт, як завжди, переграв всіх. Його 

виконання є навмисно гротескне й передає дух commedia dell’arte, воно 

багате на яскраві гротескні контрасти й виразні музично-театральні образи. 

Для нього дуже важливі критерії управління часом, агогіка (за неможливості 
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динамічних змін на першому мануалі та обмеженій можливості зміни 

динаміки на ранніх хаммерклавірах). 

У зв’язку з різними концепціями виконання музики Бароко на прикладі 

«Гольдберг–варіацій» Й. С. Баха вважаємо за необхідне провести 

порівняльний аналіз різних інтерпретаційних версій видатних музикантів 

ХХ ст. З цією метою було обрано дві виконавські версії: фортепіанна та 

клавесинна. Особливо чітко відмінності будь-яких виконавських версій 

відображаються у таблицях. Складання таких таблиць допомагає виявити 

загальні особливості та недоліки кожного інтерпретатора. У результаті 

даного порівняння маємо можливість визначити особливості виконання 

одного і того ж самого твору талановитими майстрами, як академічного так і 

автентичного напряму. Отже, в цьому форматі пропонуємо розглянути 

найбільш яскраві і харизматичні інтерпретації видатних виконавців.  

У Таблиці 1 підсумок аналізу фортепіанних версій Г. Гульда, 

М. Юдиної, Т. Ніколаєвої та американського тріо Loussier Trio Bach's 

(піанист Ж. Лусьє) [див.: Додаток 1]. У Таблиці 2 надана порівняльна 

характеристика клавесинних інтерпретацій у виконанні автентичних 

музикантів: П. Антая, В. Ландовської, Г. Леонґардта, А. Штаєра [див.: 

Додаток 2].  

Стосовно інтерпретацій «Гольдберг–варіацій» Й. С. Баха, далеко не 

кожен піаніст має їх в репертуарі. Деякі з найзначніших піаністів, як 

наприклад, Артуро Бенедетто Мікеланджелі, на наш превеликий жаль, 

взагалі не звертались до творчості Й. С. Баха, тим більше до «Італійського 

концерту» або «Гольдберг–варіації». Тому розглянемо кілька найяскравіших 

піаністів, про яких йтиметься нижче.  

Для першої групи включено яскравих виконавців – це: Г. Гульд, який 

придбав світову популярність у 1955 році завдяки запису на платівку саме 

«Гольдберг–варіацій»; М. Юдіна, яка виконала і записала їх (1968), 

Т. Ніколаєва, яка своїм виконанням вразила всю Європу (1979) та Ж. Люсье 

із джазовим Тріо (2000), який особливу увагу у своїй творчості приділяв 
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творам Й. С. Баха («Токата і фуга» ре мінор, «Італійський концерт» та ін.). 

«Гольдберг–варіації» в його репертуарі займали одне з провідних місць, 

знаходячись буквально в епіцентрі як джазового бачення, так і фортепіанних 

трактувань у тому числі (див.: Додатки, таблиця 1).  

Стосовно клавесинних версій, то тут було обрано чотирьох 

найяскравіших лідерів, чиї виконання не схожі одне на одне, відрізняючись 

крайньою індивідуальністю та харизматичною яскравістю. Це, безсумнівно, 

піонер і флагман світового автентизму В. Ландовська, на яку рівнялися і 

продовжує рівнятися значна кількість її сучасників і послідовників. Це 

король історичного клавесина – Г. Леонґардт, інтерпретації якого (в тому 

числі і «Гольдберг–варіацій») вважаються найвиваженішими, історично 

достовірними і канонічними. Це і представники нового покоління 

автентистів: німецький клавесиніст Андреас Штаєр і француз П’єр Антай – 

абсолютно не схожий ні з ким своїм яскравим індивідуальним виконавським 

підходом, стилем, смаком і манерою.  

Критеріїв для порівняння дуже багато, але найголовнішими є - 

розшифровка прикрас, аплікатурні принципи (добахівські й бахівські), 

масштабність і загальна виконавська спрямованість і концепція, темпова 

основа, постановочні принципи, висота ладу (авторка роботи констатувала 

щонайменше три варіанти – старофранцузький лад 390 Гц, «бахівський» 

бароковий 415 Гц і сучасний загальноприйнятий 440 Гц).  

Із загальних зауважень можна відзначити, що тільки видатні виконавці 

здатні подужати такий масштабний шедевр Й. С. Баха, як «Гольдберг–

варіації», що включають в себе арію (тему) та 30 варіацій. Й. С. Бах із єдиної 

місткої теми у декілька нот створив величезну фугу з усіма видами 

поліфонічних перетворень, яка буяє всіма видами прикрас (її можна 

розглядати як ілюстрацію до таблиці прикрас). Він розгортає величезну 

панораму варіацій з цитатами тем із власних творів - знаменитої Кофейної 

кантати і Аріозо (ІІ ч.) його Клавірного концерту № 5 f-moll (BWV 1056). 
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Дуже важко виконати в концерті на одному диханні такий масштабний 

твір, який триває 50 хвилин, особливо враховуючи сучасні реалії, коли 

слухач не завжди зможе висидіти стільки часу. Отже, головним при виконані 

є: не втратити основну думку і логічно вибудувати весь ланцюжок 

драматургічної лінії - від арії і до останньої варіації. Кожен виконавець 

вирішує це завдання по-своєму, і навіть наведені дві версії Г. Гульда 

(1955 року на початку кар’єри і 1981 року незадовго до смерті) значно 

відрізняються одна від одної, не кажучи вже про інших виконавців.  

Під час ознайомлення з виконаннями піаністів і клавесиністів, було 

зроблено багато відкриттів, які відображено в двох таблицях. У першій 

таблиці виконання піаністів можна розділити на приближені до барокових і 

на більш-менш академічні. Марія Юдіна вразила дивним «бароковим» 

почуттям міри, ритму, тактових рисок і прикрас, відтворених з філігранною 

точністю, немов би вона грала на клавесині все життя; деяким негативним 

моментом її виконання є прискорення темпу до кінця частини, але вони 

трапляються не часто.  

У Тетяни Ніколаєвої при дивовижному почутті міри і тонкощах гри 

часом все ж таки чутно густу педаль і те, що вона не спирається на басову 

лінію (ліва рука), а йде за мелодійною (права рука), що характерно для 

академічної традиції. Жак Лусьє «сильно відхиляється» у бік джазових 

концепцій, але при тому в його виконанні відчутні зв’язок джазу і бароко, а 

також любов до творчості Й. С. Баха. З особливою педантичністю він показує 

всю виразність бахівських прикрас, а також віртуозність, чіткість, почуття 

ритму, й відчуття міри у всьому. Але неперевершеним «королем» 

фортепіанних версій Баха і самим наближеним до автентичної манери 

виконання залишається мабуть Г. Гульд. 

Що стосується клавесиністів, то найпереконливішим і коректним з 

історичної точки зору є виконання Густава Леонґардта. Найбільш 

«французьким» і свіжим з позиції клавесинізму є виконання П’єра Антая, 

який застосовував чимало старого і добахівського (це і аплікатурні рішення, і 



 

 

 

135 

 

застосування старо-французького ладу). Виконання Ванди Ландовської (ця 

версія створювалася у період панування академізму) було «першою 

ластівкою», яку можна назвати «авторською версією».  

Багато в чому це було пов’язане із її інструментом. В. Ландовська не 

бачила правильно відновлених історичних моделей клавесинів і винайшла 

свій гібрид, додавши велику кількість педалей та регістрів. Таким чином, 

виникла історична модель, яка відповідала запитам того часу. На наш погляд, 

це вплинуло на не зовсім вірне трактування В. Ландовської гри на клавесині, 

яку можна співвіднести з фортепіанною та академічною концепціями. 

Клавесин – щипковий інструмент, він звучить уривчасто, і, щоб показати 

його якнайкраще, потрібно грати максимально зв’язно і плавно. Фортепіано, 

хоча це ударний інструмент, має «педаль»
23

, за допомогою якої тягнеться, 

«ллється» звук, а тому для чіткої артикуляції у грі на ньому застосовують 

більше non lеgаtо, portamento, цезур та різних розмежувань. 

Розглядаючи світову клавірну спадщину, що потрапляє до сфери 

автентичних досліджень, неможливо пройти повз знаменитих сонат Доменіко 

Скарлатті, які приваблюють виконавців і академічного, і автентичного 

напрямів. Витоки, які живлять це коло сонат, є фундаментом піанізму і 

композиції, що належать двом країнам: Італії, де народився композитор і 

пройшов творче становлення, та Іспанії, де повністю розкрився його 

виконавський, композиторський та педагогічний хист. 

Феномен геніальності і невичерпності Д. Скарлатті криється не тільки в 

його обдарованості й таланті, а й в тому, що батько Доменіко - оперний 

композитор Алессандро Скарлатті - був і майстерним клавесиністом. Відомо, 

що він був членом Аркадскої академії в Римі, приділяв велику увагу 

сонатному жанру, і був першим учителем Доменіко. За свідченням 

німецького флейтиста Й. Й. Кванца, який приїхав до Неаполя, «під час 

                                                 
23

 Педаль на клавесині здійснюється за рахунок затримки пальців на клавіатурі, завдяки чому звук може 

тягнутися довше, ніж просто уривчастий звук. Багато піаністів не знають про це, тому і не можуть і не 

вміють коректно грати на клавесині 
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зустрічі (з А. Скарлатті) йому довелося чути досить майстерну гру на 

клавесині, яка, проте, поступається за швидкістю грі сина» [22, c. 174–175].  

Доменіко досяг чималих успіхів у грі на органі, клавесині і в 

композиції, з 1701 року ставши органістом і композитором Королівської 

капели в Неаполі
24

. Композиторський стиль Д. Скарлатті, який передує 

ранньому класицизмові, особливо рельєфно виявляється в жанрі сонати. 

Сонати для клавесина Д. Скарлатті писав протягом всього життя, загалом їх 

число становить близько 555 творів. Така величезна кількість свідчить про те, 

що соната була для композитора дуже значним, навіть одним із основних 

видів композиції, творчою лабораторією та міцним фундаментом для 

розробки цього жанру. Вважається, що у Мадриді, де Д. Скарлатті прожив 

більшу частину життя, ним написано більшість сонат (для уроків гри на 

клавесині з принцесою Марією Барбарою, згодом іспанської королеви). 

Вперше на особливий, циклічний взаємозв’язок цих сонат вказав Ралф 

Кіркпатрік [120], автор їх повного каталогу. Згодом музикознавець 

Ю. П. Петров також продовжив розвивати ідею про «циклічний принцип 

виконання сонат Д. Скарлатті». За задумом ці твори не є циклом, вони 

можуть виконуватися як окремо, так і разом, але між ними простежуються 

певні зв’язки, деякі з сонат, написані в однойменних тональностях, можна 

поєднати в пари. Більшість має парну структуру (тональність, інтонаційні 

тяжіння, метроритм, структура, жанрові особливості, мотивна розробка).  

Перші 30 сонат Д. Скарлатті назвав «екзерсиси» («Вправи для 

клавесина»)
25

, чим породив прообраз самого жанру етюдів. А де етюди і 

вправи, там і розшифровки прикрас та дімінуцій, там і своєрідна метóда 

клавирної майстерності. Доволі докладно це розглядають у своїй праці 

«Цікава Бахіана» [182] А. П. Мілка і Т. Б. Шабаліна. В ній згадується про 

попередника Й. С. Баха Й. Кунау, який створив збірник вправ кількома 

десятиріччями раніше.  

                                                 
24

 До речі, цього саме року в Неаполі відбулася прем’єра опери А. Скарлатті "Il Pastore di Corinfo" 

(«Коринфський пастух»), а у Венеції А. Кальдара опублікував збірник тріо-сонат. 
25

 Доменіко Скарлатті «Essercizi per gravicembalo» (1738). 
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У збірці клавірних вправ
26

 німецький композитор Й. Кунау демонструє 

не що інше, як сюїти, що складаються з старовинних танців (7 мажорних 

сюїт у першому томі, сім мінорних та Соната B-dur - у другому). «Такого 

роду клавірні вправи ми зможемо знайти і в інших попередників та 

сучасників Й. С. Баха – Йоганна Кригера, Вінсента Любека, Георга Андреаса 

Зорге» [182, c. 72]. А італійські композитори Франческо Дуранте та Доменіко 

Скарлатті наводять подібні вправи у вигляді сонатного жанру. Отже, не 

можна не підкреслити той факт, що хоч у назві стоїть «Штудії», «Екзерсиси» 

і «Вправи», усі ці твори є художніми шедеврами. 

За життя Д. Скарлатті сонати видавалися (перша редакція 1738 року) у 

трьох країнах: в Англії, Іспанії та у Франції. Після його смерті К. Черні 

перший почав редагувати «Повне зібрання творів» Д. Скарлатті. Вони 

писалися в основному для клавесина і клавікорда, поширених у той час, але, 

починаючи з середини 1750-х років, з’явився прообраз історичного 

фортепіано – хаммерклавір (молоточкове фортепіано або правильніше 

піанофорте). Сонати стали виконувати на обох інструментах: завдяки 

відмінностям у механіці один і той самий твір звучав зовсім по-різному. Всі 

рукописи Д. Скарлатті зберігаються нині у Венеціанській бібліотеці. 

З найяскравіших виконань сонат Д. Скарлатті клавікордистами можна 

відзначити запис Норберто Броджіні на клавікорді, сконструйованому 

англійцем А. Долмечем у Парижі в 1914 році [329]. На даному інструменті 

сонати Д. Скарлатті звучать дуже органічно. Цікаво, що свого часу їх 

виконував і сам А. Долмеч, а згодом його син Рудольф (дивним чином 

зберігся запис Р. Долмеча 1933 року) [330]. 

Чимало видатних клавесиністів нашого часу виконують сонати 

Д. Скарлатті, але на хаммерклавірі – лише деякі. Серед них однією з кращих 

є Марія Успенська. В ході особистої бесіди з М. Успенською вдалося 

з’ясувати деякі особливості Сонат Д.Скарлатті, зокрема, тонкощі їх 

                                                 
26

 Й. Кунау "Neue Clavir Ubung" («Нові клавірні вправи»), 1 том опублікований 1689 р., 2 том вийшов три 

роки по тому. 



 

 

 

138 

 

виконання на хаммерклавірі, а також факти і обставини походження цього 

інструмента. Виявляється, що у радянських та ранніх енціклопедіях вказано, 

що винайшов хаммерклавір Бартоломео Крістофорі в 1709 році. Але це не 

так. Перші відомості відносяться приблизно до 1482 року у зв’язку з ім’ям 

Арно із Зволле у Португалії (Henri Arnault de Zwolle, 1400-1466). Арно із 

Зволле більш відомий як автор «Трактату про музичні інструменти та їх 

конструкцію», зокрема, про клавесин. В трактаті Арно надав докладний опис 

дії цього клавішного щипкового інструменту зі складним регулюванням 

роботи клавіші, толкайчика, пір’їнки та струни. Крім цього, він описав також 

лютню, клавікорд, молоточковий дульцемер (з хроматичною октавою у 36 

нот) і орган. Цікава вказівка щодо того, що такий інструмент, як 

хаммерклавір був у замку і числився в перепису речей. Серед рукописів Арно 

була написана його рукою копія «Speculum musicae» Якоба Льєжського 

(James of Hesbaye, помер після 1330 року).
27

  

Двічі – у 1731 та 1747 роках - стикався з хаммерклавірами Зільбермана 

Й. С. Бах (при дворі Фрідріха II, для якого він імпровізував три- та 

шестиголосні річеркари). При першому знайомстві з інструментом він сказав, 

що ідея добра, але потребує ще вдосконалення, а вдруге залишився цілком 

задоволений. Й. С. Бах не писав спеціально для хаммерклавіра, але його сини 

почали це робити. Офіційно першим твором, написаним спеціально для 

виконання на хаммерклавірі, вважається збірник сонат Джустіні Ді Пістоя 

(1732). Про це згадують як І. В. Розанов у своїй праці «Від клавіра до 

фортепіано», так і Р. Кіркпатрік у праці, присвяченій Д. Скарлатті [120].  

Д. Скарлатті був знайомий з першими зразками хаммерклавірів, що 

також послужило новим стимулом для створення власної концепції сонати і 

нової піаністичної технології її виконання, яка в подальшому була 

підхоплена такими корифеями, як Й. Гайдн, В. А. Моцарт, а за ними 

М. Клементі та К. Черні.  

                                                 
27

 Був музичним теоретиком, який склав “дзеркало музики” (лат.Speculum musicae) у другій чверті XIV ст. 

“Speculum musicae”, найстаріший із середньовічних творів з музики, які збереглися. Раніше Едмон де 

Куссмейкер приписував його Жану де Мюрісу. 
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Цікаві спостереження видатного американського клавесиніста, 

музикознавця і фундаментального дослідника творчої спадщини Д. Скарлатті 

Р. Кіркпатріка з приводу переваги клавесина або хаммерклавіра в ту епоху 

при іспанському дворі. Дослідник пише: «Тільки між 1760 і 1770 роками 

хаммерклавір почав успішно конкурувати з клавесином. Я схильний 

припустити, що при іспанському дворі піанофорте використовувалося 

головним чином для акомпанування голосу (доказом є та перевага, яку 

надавав піанофорте Фарінеллі), а клавесин залишався переважно для сольної 

музики» [120, c. 205]. Однак, у перших двох томах королівських 

манускриптів є велика кількість п’єс, особливо перші вісім сонат «Венеція I», 

які за характером зовсім відмінні від звичайного клавесинного листа 

Д. Скарлатті. 

Р. Кіркпатрік також підкреслює неможливість провести чітку межу між 

клавесинним і хаммерклавірним стилем письма Д. Скарлатті, як неможливо 

це зробити навіть у творчості Й. Гайдна і В. Моцарта: «Витончене й мінливе 

нюансування старовинного фортепіано може зробити так, що ці сонати 

звучать на даному інструменті краще, ніж на клавесині. Однак майже 

неможливо провести певну межу між цими інструментами, виходячи із 

стилю клавесинної фортепіанної музики середини XVIII ст. Навіть у творах 

Й. Гайдна і В. Моцарта перехід від клавесинного стилю до фортепіанного 

майже невловимий» [120, c. 205]. 

У зв’язку з цим має сенс звернутися до питання клавірної техніки 

Д. Скарлатті. Р. Кіркпатрік відзначає, що в його сонатах практично немає 

апплікатурних позначок, є тільки (там де є перехрещення рук) вказівки, якою 

рукою на даний момент треба грати. Є також позначення швидкої зміни 

пальців на репетиціях однієї ноти, або ж використання одного пальця на 

гліссандо. Питання апплікатурних рішень, мабуть, найцікавіша тема для всіх 

виконавців як клавесиністів, так і піаністів.  

«Так само як Й. С. Бах і Рамо, Д. Скарлатті мав розробити систему, 

спрямовану на однаковий розвиток і відпрацювання незалежності всіх п’яти 
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пальців кожної руки <…> Старі автори враховували відмінність між 

сильними і слабкими, а також між довгими і короткими пальцями. В 

гаммоподібних пасажах вони перекладали довгі пальці через короткі 

(наприклад, у гамі C-dur правою рукою вгору: 12343434; вниз: 54321321, 

лівою рукою вгору: 54321321; вниз: 12343434 або 12345345)» [119, c. 208].  

Для повноти загальної картини має сенс згадати ще про одного 

найзначнішого розробника нової системи клавірного мистецтва, який 

більшість своїх творів написав для хаммерклавіра, - К. Ф. Е. Баха. Цей 

старший син Й. С. Баха здійснив спроби теоретичного осмислення своєї 

виконавської і композиторської діяльності і трактаті «Доівід істинного 

мистецтва клавирної гри» («Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen») 

[26]. На його теоретичну спадщину орієнтувалися усі віденські класики. У 

зв’язку з появою «хаммерклавіра» на великій сцені К. Ф. Е. Бах вказує на 

необхідність зміни аплікатури в гамах та пасажах: він першим вводить 

підкладання першого пальця замість його перекладання і замість 

апплікатурних принципів 3434 і 2323
28

. «Рухи при старій клавірній техніці 

майже повністю обмежувалися рухами всередині кисті, тобто рухами одних 

лише пальців. Пересування руки зазвичай робилися тільки в тих випадках, 

коли цього вимагала зміна позиції, що було підготовлено пальцями. Ця 

клавірна техніка виникла з практики органного виконавства»
29

 [120, c. 210–

211].  

Творчість Д. Скарлатті приваблювала багатьох піаністів: від К. Черні, 

який вперше впровадив виконання сонат в концертну практику, до Ф. Ліста, 

який продовжив цю традицію, але вже на романтичному роялі систем Ерара 

                                                 
28

 Якщо Куперен ще пропонує варіант гам без 1 пальця, а з перекладанням (але це стосовно клавесину), то 

К. Ф. Е. Бах у зв’язку з хаммерклавіром змінює даний принцип. Якщо резюмувати, то до Баха це був метод 

перекладання, а після Й. С. Баха - вже підкладання. Але, природно, були й винятки, адже навіть у ранніх 

англійських вьорджиналістів мали місце розпальцівки: 23232345, 54323232. 
29 З появою скарлаттівських широких і частих стрибків, batterie, glissandi, октавних пасажів і перехрещень 

рук пальцями стали керувати часті рухи рук або принаймні кисті. Це був абсолютно новий принцип 

клавірної гри, який використовували у старовинній музиці лише при порівняно рідих змінах регістра або 

при природних цезурах між фразами, в гамах у терцію та сексту, які виконувалися non legato, без зміни 

пальців, або ж в октавних подвоєннях у лівій руці, що практикувалися у виконавців continuo. <...> У деяких 

п’єсах Д. Скарлатті в зародку з’являється принцип кистьового обертання, як у Рамо та ін.. 



 

 

 

141 

 

та багатьох інших. В кінці ХІХ ст. В. Ландовська відновила в первісній 

клавесинній версії сонати Д. Скарлатті, але у виконанні не на історичній 

моделі клавесина, а на своєму клавесині-гібриді власного винаходу, 

зробленого знаменитою фабрикою Плейеля. Ось як оцінює виконавське 

мистецтво В. Ландовської та його вплив на сприйняття барокової музики 

Н. Кашкадамова, кажучи про перебудову звукової свідомості, орієнтації і 

розуміння: «Діяльність Ландовської та її численних послідовників веде до 

перебудови звукової орієнтації, і тепер вже навіть ті, хто грає музику Баха на 

фортепіано, перестають шукати в ній могутності сумарних звучань 

концертного інструмента» [116, c. 149]. Таким чином, В. Ландовська 

наблизила звучання музики Й. С. Баха до епохи її створення. Приблизно в 

той самий час у Англії, А. Долмеч також виступив з презентацією сонат 

Д. Скарлатті, чим викликав до них величезний інтерес водночас як у 

піаністів, так і у своїх наслідувачів - історичних виконавців на старовинних 

інструментах. Відтоді клавесиністи, які виконували сонати Д. Скарлатті 

(П. Антай, Р. Кіркпатрік, В. Ландовська, Г. Леонґардт, Ж. Малколм, 

Л. Сгріцці та ін.), пропонують безліч різних підходів щодо «реконструкції» 

відтворення оригінального звучання, що значно розширює горизонт їх 

інтерпретації і варіативність версій. Як результат звучання клавесина у 

різних виконавців значно відрізняється. 

Найзначнішими з перелічених виконавців є Густав Леонґардт [331] та 

П’єр Антай [332]. П. Антай грає у своїй незмінній манері без підкладання 

великого пальця з унікальною постановкою кисті зі злегка випрямленими 

пальцями, що доводить перевагу старовинних аплікатур у голосоведенні та 

особливому клавесинному туше. При цьому П. Антай має наддосконалу 

віртуозну техніку з рівнозначним і бездоганним володінням усіма пальцями. 

Він не тільки записав більшість сонат Д. Скарлатті, а й продовжує активно їх 

виконувати на своїх концертах, іноді присвячуючи їм увесь клавесинний 

вечір. Детально про своє виконання і «набуття» сонат Скарлатті П. Антай 
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розповідає в своєму інтерв’ю, взятому після виступу на Утрехтському 

фестивалі [332]. 

Виконання ж Г. Леонґардта, напевно, не можна сплутати ні з ким 

іншим: непередавана «королівська» французька манера подачі клавесинного 

звуку (яку він використовував для виконання «La d'Héricourt» Клода 

Бальбастра [333]), коли об’ємний гучний бас разом із верхнім голосом 

утворюють звукову арку, титанічний розмах і драматизм. При слуханні гри 

Г. Леонґардта не виникає й думки щодо виконання цих сонат на роялі, 

настільки досконалою є його гра на великому концертному клавесині – звук 

співає, струмує і ллється суцільним потоком.  

У наші дні великий інтерес представляють будь-які версії та 

інтерпретації сонат, як на клавесині або клавікорді, так і на хаммерклавірі, 

піанофорте конструкції Р. Крістофорі, прямо струнному роялі фірми Ерара, 

органі чи сучасному роялі типу Стейнвей з перехресними струнами. З 

появою автентизму в ХХ ст., cонати Д. Скарлатті стали мало не центром 

уваги і тяжіння для багатьох клавирістів, клавесиністів, органістів, піаністів і 

просто любителів і меломанів. Музиканти-автентисти намагаються 

максимально точно відновити первісне звучання ранньої сонати за 

допомогою вивчення старовинних трактатів, манускриптів, нотографії, 

керуючись вибором темпу, розшифровкою прикрас, фразировкою, а 

академічні музиканти прагнуит не відставати у історичних дослідженнях і 

подекуди консультуються з ними. Таким чином, відновлення в розвиток на 

новому рівні історичних інструментів відкрив велике поле для подальших 

досліджень, дискусій і виконавських знахідок. 

Новаторство сонат Д. Скарлатті виявлялося також у поєднанні 

поліфонічності із сміливими гармоніями. Підхід композитора до своїх сонат 

відзначався великою часткою гумору та іронії, а тон музики - завзятий, 

веселий, сонячний (Brioso – «з вогником») – стосується більшості сонат. 

Розшифровок прикрас Д. Скарлатті сам не робив, їх потрібно грати 

відповідно до характеру сонати. Піанізм Д. Скарлатті був спрямований 
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скоріше у велике фортепіанне майбутнє, ніж у клавесинне минуле. Його 

техніка стала основою і лабораторією новітніх прийомів, а саме: репетицій, 

подвійних нот, стрибків, акордів, перехрещення рук. Тут і спроба 

оркестровки на клавесині, віртуозна моторика, сміливе використання всіх 

регістрів і діапазону п’яти октав. Деякі з цих сонат показують «роботу» з 

гармонією, яка виражається у використанні дисонансу та кластерів, у 

несподіваних модуляціях у непаралельні тональності. Типові риси такої 

передкласичної сонати вже повною мірою виявилися в творчості молодшого 

сучасника Д. Скарлатті венеційця Доменіко Альберті (Domenico Alberti, 

близько 1710–1740). Більша частина його спадщини (близько 40 сонат) 

дійшла до сучасності в рукописах, але видано було у Лондоні лише вісім 

сонат під опусом 1. Вони всі мають двочастинний цикл, у якому перша 

частина – у старосонатній формі, а друга, трактована вільно, може бути 

танцювальною або варіаційною, швидкою чи стриманою. Головна тема 

сонати у Альберті звичайно співуча й розвинена, а фактура спрощена до 

елементарної гомофонії (що й викликало свого часу іронічну критику 

Д. Скарлатті) [116, с. 180–181].  

Оскільки європейські композиторські й виконавські школи були тісно 

пов’язані і з російською культурою, то абсолютно закономірно, що сонати 

Д. Скарлатті потужно вплинули на створення російської клавірної і 

композиторської шкіл. Сонати писали як для клавіру соло, так і для камерних 

жанрів (багатющий репертуар для двох клавірів, клавіру і облігатної скрипки, 

клавіру і віолончелі, дуету для струнних в формі сонати, варіації всередині 

сонати, для соло окремих струнних та ін.). Сучасна техніка гри на 

фортепіано, з одного боку, зазнала сильного впливу цих сонат, а з іншого, – 

знаходить в них все більше цікавої драматургії і власних виражальних 

можливостей. «Сутність музичної форми Д. Скарлатті – у взаємодії двох 

засад будови: континуальної логіки сонатної форми і дискретної логіки 

жанрових співставлень тематизму. Стильово-визначальною прикметою стає 

саме дискретність, уривчатість, контрастність, переключення засобів як 
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конструктивний принцип. Хоча сонати Д. Скарлатті зовсім невеликі, вони 

істотно відрізняються від романтичної мініатюри своєю багатотемністю, 

навіть багатожанровістю» [116, с. 108].  

Твори Д. Скарлатті виконують також і на сучасному фортепіано. Серед 

цих виконавців відомі піаністи: Г. Аксельрод, М. Аргеріх, Д. Баренбойм, 

Б. Барток, Д. Браунінг, Е. Гілельс, В. Горовіц, Е. Гранадос, 

А. Б. Мікеланджелі, М. Перайя, М. Плетньов, К. Хаскіл, А. Шифф та ін.  

Виконавець старовинної музики на клавесині Г. Леонґардт наполягав 

на тому, що такі твори необхідно грати на тих інструментах, для яких писали 

композитори, або ж на їх точних копіях. Стиль виконання Г. Леонґардта 

[334] містив глибокий уважний підхід до твору: його туше і красивий 

об’ємний клавесинний звук важко з кимось сплутати.  

Розглянемо виконання сонат на сучасному фортепіано Д. Скарлатті 

А. Мікеланджелі (відеозапис 1962 р.) [335]: Однією з характерних рис його 

виконавського стилю є підкреслювання поліфонії та штрихів. Бас у лівій руці 

провідний, як у бароковій лінії basso continuo, фактура прозора, а педаль 

практично не використовується. У відеозапису 1969 р. Cонати К 11 

Д. Скарлатті [336] cтиль піаніста повністю клавесинний, кінчики пальців 

підтягнуті, дуже зібрані і підібрані, акорди він майже арпеджірує – розкладає 

на манер клавесину або гітари, підкреслюючи іспанське начало в сонатах. 

Цікавим є виконання А. Мікеланджелі Сонати до мажор К159 / L104 

Д. Скарлатті [337], де він використовує контрасти штрихові. Фактура добре 

прослуховується: ліва рука, майже не відриваючи пальців від клавіатури, грає 

на легато (немов веде партію basso continuo бароковим смичком), а права 

підстрибує і грає стаккато. 

У виконанні Еміля Гілельса маємо досить романтичну масштабну 

трактовку цієї сонати [338], в якій відчувається майже симфонічна 

драматургія. Створюється відчуття, що він особливо «не додержується» 

стильової чистоти і справжністі розшифровки сонат. Концептуально підхід та 

вибір штрихів Е. Гілельса уявлється більш відповідним таким творам, як 
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«Мефісто-Вальс» Ф. Ліста, ніж стилю Й. С. Баха, Д. Скарлатті або їхніх 

сучасників. З приводу технології та вибору засобів музичної виразності, що 

властиві бароковій музиці, Е. Гілельс у запису Sonata K.141 1984 р. 

використовує свою романтичну виконавську манеру, яка зовсім не належить 

до історично-оріентованого виконавства. Імовірно на цьому сказалися вади 

музичного виховання, коли у фортепіанних школах вважалося, що 

Д. Скарлатті занадто простий і легкий, щоб великі художники й виконавці 

замислювалися про ретельності і дрібниці його виконання. Подібний підхід 

не прийнятний не тільки в історичному виконавстві, а й навіть для сучасних 

фортепіанних трактувань, як наприклад, А. Мікеланджелі, який вміє 

користуватися «простором» і «тишею». 

Незважаючи на те, що у репертуарі Володимира Горовиця переважали, 

в основному, твори епохи романтизму, він виконував сонати Д. Скарлатті 

[339] на сучасному роялі «Стейнвей», чим викликав величезну кількість 

дискусій і заперечень. Відомо, що В. Горовіц багато консультувався з цього 

приводу з історичними виконавцями, зокрема з відомим редактором сонат 

Д. Скарлатті Р. Кіркпатріком [120]. При виконані В. Горовіцем Sonata in G 

Major, K 55 (L 335) [340] – руки розташовані трохи ніжче клавіатури, як у 

Г. Гульда, кисті й пальці майже невагомі – дивовижна сміливість і туше. У 

цілому техніка дуже відточена і віртуозна. Гра дуже сенситивна: кінчики і 

фаланги пальців чутливі, багато градацій штрихових, рояль отримав ніби 

іншу іпостась – абсолютно нове звучання і багатство звукових і штрихових 

можливостей. Однак порівняно із клавесинними інтерпретаціями виходить 

зовсім інша музика іншого століття та іншого композитора. На нашу думку, 

на роялі все ж таки потрібно виконувати фортепіанну музику, а не 

клавесинну. 

О. Абебе у своїй статті на прикладі порівняння різних виконавських 

версій (Р. Л. Кіркпатріка, В. Ландовської, С. Росса, Є. Фадіні) проводить 

дуже цікаве спостереження щодо клавірних сонат Д. Скарлатті: вона 

окреслює те коло засобів, котрі у своїй сукупності можуть розглядатися в 
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якості певного вихідного інваріантного ядра (моделі). Авторка зазначає, що 

видатні виконавці по-різному інтерпретують сонату Д. Скарлатті К. 380. 

Виконання В. Ландовської відрізняється широтою дихання, мужністю й 

повнотою звучання [1, с. 8]. Виконання американським клавесиністом 

Р. Л. Кіркпатріком сонати К. 380 Д. Скарлатті має карбований статичний 

характер, воно ретельно вивірене, відповідно до художніх установок епохи 

композитора [1, с. 9]. Гру італійської клавесиністки Емілії Фадіні відрізняє 

романтичний характер, одразу відчувається, що звук її клавесина схожий з 

фортепіанним, а манера гри відрізняється особливою м’якістю, що зближує її 

з виконавцями-романтиками [1, с. 10]. Сучасний американський клавесиніст 

Скотт Росс виконує твір Д. Скарлатті мужньо і по-вольовому, темп рухливий, 

відчутний невпинний рух вперед, гра наближена до справжнього 

клавесинного виконання [1, с. 10]. Таким чином, порівнюються різні 

інтерпретаційні версії видатних виконавців однієї сонати. 

Композиторський стиль Д. Скарлатті, незважаючи на те, що він жив у 

епоху Бароко, справив величезний вплив на музику епохи класицизму і 

раннього романтизму, а головне, на розвиток і вдосконалення жанру сонати. 

Сміливі композиційні рішення у поєднанні з іспанськими інтонаціями, 

колористичними фігурами й гітарними акордами, властивими світу канте 

хондо, фанданго, фламенко та іншим жанрам іспанської музики, сильно 

розвинули і урізноманітнили жанр сонати. З цього приводу Ю. Бочаров 

писав: «Будучи яскравими зразками музики пізнього бароко, ці твори в той 

самий час явилися відображенням процесу формування класичної клавирної 

сонати, що завершився лише в останній чверті XVIII ст.» [36, c. 274]. Так, 

неможливо не погодитися з думкою дослідника щодо значення цих творів у 

процесі формування зазначеного клавірного жанру. 

В контексті нашого дослідження цікавими виявились специфіка й 

особливості барокового ансамблевого музикування. Барокові камерні 

ансамблі XVI-XVII ст. мали деякі невеликі традиції, виконавський склад – 

дуети, тріо, квартети та ін. Музикантів розміщували таким чином, щоб з 
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огляду на акустику залу досягалася єдність звучання солістів ансамблю і 

музичних інструментів. Сутність ансамблевого музикування І. І. Польська у 

монографії «Камерний ансамбль: історія, теорія, естетика» визначає таким 

чином: «Ансамблеве виконавство – це взаємодія музикантів при виконанні 

(інтерпретації) музики, їх спільне переживання і осмислення художнього 

тексту, з урахуванням їх духовних, інтелектуальних та психологічних 

взаємин» [214]. 

Сьогодні діяльність ансамблів старовинної музики ХХ–ХХI ст. (третій 

період існування розвитку історичного виконання) є актуальною, як ніколи. 

І. І. Польська відзначає: «принципово важливим для з’ясування специфіки 

барочного етапу еволюції ансамблевих жанрів є питання про трактування у 

XVII-XVIII ст. жанрових відмінностей між сольною музикою (в сучасному 

розумінні), музикою для соло інструменту з супроводом (акомпанементом) і 

суто ансамблевою музикою» [214, c. 114]. Солісти ансамблів, розкриваючи 

зміст і засновуючись на ідеалах епохи, при відтворенні музики прагнуть до 

повної узгодженості виконання, щоб досягти гармонії та взаєморозуміння із 

слухачем. Ця взаємодія веде до духовного відродження людини і суспільства, 

відновлення зруйнованого зв’язку часів. Дослідник І. І. Польська відзначає: 

ансамблева творчість та виконавство є однією з найбільш розповсюджених 

форм музичного мистецтва. Воно являє собою найважливішу сферу музично-

творчої діяльності, що створює величезний художній масив у системі 

музичного мистецтва в цілому [214, c. 33]. На даний час існує безліч відомих 

колективів, які виконують старовинну музику.  

Період 50-60-х років ХХ ст. характеризується розвитком концепції 

саме ансамблевого виконавства: необхідністю досягати гармонії, 

взаєморозуміння, повної узгодженості під час музикування. Слід відмітити 

появу оперних постанов – шедеврів західно-європейської музики, які 

супроводжувалися «спалахами» нових оригінальних художніх рішень у сфері 

історичного виконавства. Тоді багато музикантів Західної Європи звернулися 

до старовинної музики: у 1952 році Н. Грінберг заснував перший 
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професійний ансамбль Pro musica у США. У 1955 -59 роках Т. Дарт керував 

бароковим оркестром Philomusica of London, в 1965 році в Радянському 

Союзі Андрій Волконський
30

 заснував ансамбль «Мадригал»; а в 1972 році за 

ініціативою Андреса Мустонена був створений Hortus Musicus (з лат. 

«Музичний сад») – естонський ансамбль старовинної музики. 

Піком і найвищим злетом розвитку старовинної музики 70-х років 

ХХ ст. можна вважати діяльність ансамблю старовинної музики «Taverner 

Players» під керуванням Ендрю Перрота. У цей час були створені кращі 

записи цього легендарного англійського колективу (1973), який складався з 

співдружності: оркестр бароко (Players), вокальний консорт (vocal consort) і 

хор, названний на честь англійського композитора Джона Тевернера. Вони 

випустили дуже багато дисків: 1984 року «Вечірня Пресвятої Богородиці», 

Г. Перселл «Дідона і Еней», А. Вівальді «Глорія та Магніфікат», Й. С. Бах 

«Меса» h-moll. Їхні особливості: неповторний стиль Е. Перрота – неймовірна 

витонченість майстерності англійських солістів: Джон Холлоуей (скрипаль 

очолював інструментальний ансамбль до 1990 року), Ендрю Мензо – 

барокова скрипка, Джон Толл – клавесін, Найджел Норд - теорба і лютня, 

Чарльз Медлен – барокова віолончель, Емма Кьоркбі – барокове сопрано. 

Високі індивідуальні якості кожного соліста, їх висококласна взаємодія 

і взаємопорозуміння створюють грандіозність і масштаб, при тому дуже 

велика увага надється мотивній розробці та опрацюванню кожної деталі і 

орнаментики. Один з найяскравіших зразків барокового вокального дуета – 

це дует Серафимів 17 із «Вечірні Пресвятої Богородиці» у запису Е. Перрота, 

краще виконання твору К. Монтеверді. Головна перевага Е. Перрота, як 

диригента – це його бездоганний смак і почуття руху будь-якої музики, в 

тому числі і Й. С. Баха. Керівник вибирає правильні темпи, за яких музика 

розкривається з особливою повнотою. У нього багато публікацій, у тому 

числі в журналі «Early Music» [312].  

                                                 
30

 Ансамбль солістів «Мадригал» - один з найстаріших і найавторитетніших російських ансамблів 

старовинної музики. Після еміграції Волконського у 1972 ансамбль очолювала Лідія Давидова (з перервою у 

1983 – 1992 рр., коли ансамблем керував Олег Янченко). 
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Жорді Саваль – один з засновників журналу «Early music», був 

патріархом віоли да гамба, керівником колективу «Hesperion XX» (1974). Він 

керує кількома ансамблями, є диригентом і творцем унікального 

виконавського стилю. Ж. Саваль і його ансамбль відкрили світові іспанську 

музику – від найранніших зразків XVI ст. до зрілого стилю XVIII ст.: 

суворість іспанського Середньовіччя і запальні ритми народної музики, а 

також екзотичний інструментарій: Ж. Саваль (ліра та віола да гамба), 

Монсеррат Фігейрас (вокал), Аріанна Саваль (вокал, готична арфа та 

подвійна арфа), Ферран Саваль (вокал і теорба) і Педро Естебан (ударні). 

Маючи бездоганний смак, він домігся висококласної взаємодії оркестру 

бароко («Players»), вокального консорта й хору, створюючи грандіозність і 

масштаб. Вони записали альбом із фоліями, озвучили знаковий, один з 

найкращих фільмів про Бароко «Усі ранки світу» (1991). Як і Ж. Саваль, його 

дружина - чудова вокалістка, була фахівцем високого рівня із стародавньої 

музики. 

Ще один бароковий оркестр «English Concert» створив у 1972 році 

англійський диригент Т. Піннок (дебютував у 1973 році на фестивалі в 

Лондоні). У 1972 році Рейнхард Гебель заснував в Кельні ансамбль «Musica 

Antigua Koln», головним чином для автентичного виконання 

інструментальної музики Бароко. Він складався з кращих музикантів Європи, 

а виконання відрізнялось неймовірною злагодженістю і точністю. 

Крім того, в 1972 році з’являється «La Petite Bande» під керуванням 

Сігізвальда Кекена – бельгійський ансамбль старовинної музики, який привіз 

до Москви оперу В. Моцарта «Весілля Фігаро». Концерт проходив у 

Концертному залі Російської академії музики імені Гнесіних, де стався 

курйозний випадок, з яким зуміли впоратися бельгійські музиканти. Справа 

була в тому, що музиканти летіли без клавесину, який за домовленістю мали 

надати їм у Москві. Через неправильний переклад або «компетентність» 

чиновників замість клавесину оркестру надали три найкращі у Москві 

сучасні арфи. Це було великим сюрпризом для виконавців! Але виручив 
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унікальний японський бароковий віолончеліст Хідомі Сузукі. Він зіграв не 

просто бас, а й акорди цифровки, тоді як клавесиніст перегортав сторінки 

партитури. Цікаво, що партію Сюзанни виконала тоді російська солістка 

С. Сумачева, що свідчить про її високий вокальний рівень і знання специфіки 

автентичного вокального виконавства. Постановка опери В. Моцарта 

«Весілля Фігаро» С. Кекеном у залі Гнесинської академії стала великою 

подією в культурному житті Москви. 

Понапд 40 років існує ансамбль «Les Arts Florissants» («Квітучі 

мистецтва»). Його засновник американський і французький клавесиніст 

Вільям Крісті розповідає, що в 1979 році вони могли тільки мріяти про такий 

інтерес до барокової музики та автентичних способів її виконання, як 

сьогодні. Весь цей час музиканти працювали з «неймовірною, чисто 

бароковою продуктивністю». Вони відновлювали італійську, англійську, 

французьку музику XVII–XVIII ст. На відміну від багатьох диригентів-

автентістів, В. Крісті вважає за краще не виходити за межі XVII-XVIII ст. 

[142, c. 70]. Його ансамблю вдалося подолати неприступну фортецю 

музичної декламації французького барокового театру й завдяки цьому знайти 

ключ до цієї епохи. Недавні записи французьких опер вказаного періоду 

включають: «Іполита і Аріс», «Кастора і Поллукса» Ж. Ф. Рамо, «Короля 

Артура» й «Дідону і Енея» Г. Перселла, «Орландо» Г. Ф. Генделя, «Медею», 

«Версальські задоволення», «Подорож Орфея до пекла»,«Уявного хворого» 

Марк-Антуана Шарпантьє, «Викрадення із сералю» і «Чарівну флейту» 

В. Моцарта. 

Відзначимо, що для В. Крісті важливим є не тільки розшифровки 

прикрас (на даний час вони досить доступні), а й загальна концепція 

відтворення старовинної музики. «Важливо, – каже він, - щоб у всіх солістів 

ансамблю була єдина позиція, єдина концепція автентичного виконавства». 

Крім того, музикант підкреслює, що: «автентична практика складається не 

тільки з барокових струнних, натуральних валторн та вказівок стилістичного 

характеру, – наприклад, як вірно виконувати прикраси; вона базується 
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більшою мірою на певному музичному взаємопорозумінні, а цього не можна 

добитися “з вечора до завтрашнього ранку”» [142, с. 71-72]. Це щоденні 

репетиції й роки досвіду, що накопичується. 

У 1979 році Тон Копман (нідерландський клавесиніст, органіст, 

диригент) заснував Амстердамський бароковий оркестр, а в 1992 році – 

Амстердамський бароковий хор. Голландський флейтист і диригент Франц 

Брюгген
31

 – у 1981 році створив «Оркестр XVIII ст.», що складається з 60 

музикантів із 22 країн. У його репертуар входили твори композиторів від 

Г. Перселла до Ф. Шуберта.  

В 1984 році був заснований італійський ансамбль «MicroLogus», до 

якого увійшли Патриція Бові (голос, готична арфа, середньовічна труба), 

Гоффредо дельї Еспості (подвійна флейта, волинка), Габріелі Руссо (віола, 

ребека, середньовічна труба), Габріеле Міракль (тамбурін, наккаріні, 

кастаньєти), Сімонс Соріні (голос, лютня, цимбали). Це перший ансамбль, 

який став виконувати середньовічну музику (музику Флоренції XIV ст.) в її 

історично достовірному вигляді [300, c. 20]. Музиканти цього ансамблю 

змогли відтворити звуковий образ раннього італійського Ренесансу. Щоб 

розгадати традиції і способи гри того часу, вони вивчали не тільки 

манускрипти у архівах, а й різні фольклорні традиції. Результатом цих 

досліджень стали заново відкриті особливі техніки як вокального, так і 

інструментального виконання. Музикантами було знайдено відповіді на 

багато питань інтонування, фразування, прикрас, а також стосунків між 

виконавцями і слухачами. Ансамбль іноді звертається по допомогу видатних 

вчених, таких, як професор Дінка Фабріс з відділу давньої музики 

консерваторії в Барі, а також співпрацює з дослідницькими центрами всієї 

Європи. 

У 1985 році випускниками Фрайбурзької консерваторії був заснований 

німецький камерний оркестр Фрайбурзьких барокових солістів (Freiburg 

Baroque Orchestra) під гаслом: «Щоб оживити світ музики бароко новими 
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звуками». Колектив спеціалізується на виконанні в автентичній манері 

музики епохи Бароко та віденської классики і вважається неперевершеним у 

трактуванні німецької музики, особливо Й. С. Баха. Перший концерт вони 

дали у 1987 році, а потім гастролювали в Амстердамі (1989), Америці (1995). 

Четверту частину своїх концертів оркестр виконує із запрошеними 

диригентами (Айвор Болтон, Рене Якобс – знаменитий контратенор, який має 

власний оркестр старовинної музики, Філіп Херревече, Тревор Піннок – 

відомий клавесиніст, Тон Копман та Ніколас Макгеган). 

Оркестр фрайбурзьких барокових солістів виник через 10 років після 

знаменитого ансамблю з Кельна «Музика Антиква Кельн» (ансамблю 

найвищого рівню як сольних, так і камерних ансамблевих традицій). 

Фрайбурзькі солісти багато в чому орієнтувалися на своїх попередників з 

виконавства німецької музики: у Райнхардта Гебеля, який очолював «Музика 

Антіква Кельн», грали кращі музиканти всієї Європи (зокрема, флейтист 

Газельзет). Якщо порівнювати ці два ансамблі з Фрайбурга і Кельна, то 

німецькі виконавці, мабуть, краще за всіх виконують Й. Баха, але крім 

німецької точності, в них присутня й суховатість. Всі голоси чути, дуже 

злагоджена група continuo, особливо віолончель і контрабас. Гебель часто не 

відчуває руху і бере у фіналах завищені темпи, немов поспішає. 

Фрайбурзький ансамбль більш урівноважений у своїх трактовках. 

Також у 1985 році був заснований найлегендарніший бароковий 

ансамбль «Giardino Armonico», який став найкращим виконавцем концерту 

«Пори року» А. Вівальді.  

Державний ансамбль солістів «Орфаріон» (Російська федерація) був 

створений у 1991 році флейтистом і диригентом Олегом Худяковим. Він 

об’єднав музикантів, які у своїй грі органічно поєднують академічні 

принципи виконання з сучасним досвідом автентики. Склад ансамблю являв 

собою тріо: О. Худяков (флейта траверсо), А. Грінденко (віола да гамба) і 

О. Суетін (лютня, теорба й барокова гітара). Ансамбль залишив після себе 

кілька прекрасних дисків, але, на жаль, припинив діяльність.  
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Марцин Святкевіч – клавесиніст, соліст оркестру барокової музики 

«Аrte dei Suonatori» (Польща), створеного 1993 року. Він є керівником 

польського ансамблю, який став лауреатом Першого міжнародного 

клавесинного конкурсу ім. Волконського (Москва). 

Паоло Пандольфо – італійський музикознавець, диригент і виконавець 

старовинної європейської музики (віола да гамба), композитор та 

імпровізатор. У 1992 році він став керівником ансамблю «Лабіринт» з 

чотирьох віол да гамба, який має величезний репертуар «консортної» музики. 

Вперше у світі П. Пандольфо повністю записав «п’єси для віоли» А. Форкре, 

а також Т. Хьюмена «Душа гамби». Гучний успіх мала його транскрипція 

шести віолончельних сюїт Й. С. Баха, записана у 2000 році. П. Пандольфо 

привносить у виконання музики бароко і Ренесансу спонтанність і 

безпосередність життя, поєднуючи минуле і сьогодення в імпровізаціях і 

транскрипціях, а також у своїй власній музиці. Музикант впевнений, що 

спадщина давньої музики – це потужний імпульс для розвитку західної 

музичної традиції. П. Пандольфо впевнений, що «вивчення й виконання 

старовинної музики в кінцевому підсумку має сенс, тільки якщо допомагає 

йти вперед, що привносить з собою усі багатства музичного і людського 

знання» [300, с. 26]. 

Створений у 1996 році ансамбль «Les Basses Reunies» під впливом 

французького віолончеліста Б. Коксе з 1998 року звернувся до особливого 

репертуару, написаного для смичкових басових інструментів: соло, сонати, 

concertо. Б. Коксе зібрав ансамбль з музикантів, налаштованих на пошук у 

царині звуку і фразування; які прагнуть виявити взаємозв’язок звучання 

смичкових інструментів і витонченої вібрації жильних струн. При цьому 

вишуканість фрази досягається через артикуляцію, подібну до людської 

мови, де слова утворюються з голосних і приголосних. Звукової ідентичності 

музиканти досягають за допомогою виразності музичної фрази, вишуканості 

барв та яскравості звуку.  
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Головна ідея ансамблю - це уявити звуковий і музичний світ басових 

смичкових інструментів початку XVII - XVIII ст., передати тонкощі стилю 

цієї епохи і своєрідність музики кожного композитора. Склад його залежить 

від виконуваної програми: від одного - до декількох віолончелістів з 

басовими і теноровими інструментами скрипкового сімейства – віола, віола 

да гамба, клавесин, барокова гітара, теорба. До них можуть додаватися верхні 

голоси – скрипки, флейти, корнети, голос або хор. Музика віолончельних 

сюїт Й. С. Баха, що виконується одним музикантом, окрім головної 

мелодійної лінії має кілька нот в акомпанементї. Ці інші голоси, 

підкреслюючи бас, необхідні для забарвлення поліфонії.  

Союзником музикантів у цьому пошуку є Шарль Ріше, майстер 

музичних інструментів. Вже багато років він перебуває у пошуку органічного 

зв’язку між задумом композитора, музиканта та інструментом. Так, за 

пропозицією майстра, Б. Коксе став використовувати барокову віолончель та 

жильні струни. 

Бенедек Чалог – угорський бароковий флейтист, який серьозно вивчає 

питання виконання барокової музики. Він заснував ансамбль «Concerto 

Armonicо», а також брав участь в інших ансамблях, музиканти яких грають 

на старовинних інструментах. Б. Чалог регулярно проводить майстер-класи в 

Бразилії, Голландії, Німеччини, Польщі, Португалії, Росії, Угорщині, 

Швейцарії, Японії. Постійний учасник фестивалів давньої музики у Брюгге, 

Інсбруку, Парижі, Утрехті, брав участь у фестивалі «Early music». 

Необхідно згадати також ансамблі старовинної музики із Санкт-

Петербурга – «Musica Petropolitana» (1990) і «Латерна Магіка» (1998). 

В 1991 році при Московській державній консерваторії професором 

М. Сапоновим і диригентом О. Чернишовим була створена Колегія 

Стародавньої музики. З моменту заснування і по сьогоднішній день вона є 

колективом, виконуючим старовинні опери в автентичній (історично 

справжній) манері, яка основується на оволодінні специфічною технікою гри 

на старовинних інструментах й відродженні вокальних традицій минулого. 
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Вокальна група Колегії складається з 15 вокалістів, серед яких є такі рідкісні 

голоси, як контратенори. Ярослав Здоров володіє контр-тенором дуже 

великого діапазону, що дозволяє йому виконувати партії, призначені як для 

альта, так і для сопрано. У операх XVIII ст. вокалісти колегії прагнуть 

передати м’яку, вишукану, галантну співочу манеру.  

Діяльність Колегії (постановка опер, концерти старовинної музики) 

вплинула на відчутне поширення і зростання рівня історичного виконавства і 

привела до створення нових колективів. Московська консерваторія стала 

запрошувати фахівців із старовинної музики з різних країн, таких, як Єгор 

Рєзніков (Франція) – спів у чистому ладі, Крістофер Стембрідж (Англія), 

який використовує в своїй практиці орган, клавесин, хроматичний клавесин, 

клавікорд, і багатьох інших. 

Незабаром О. Любимов разом з Н. Гутман та Н. Кожухарем створили 

при Московській Державній Консерваторії факультет історичного та 

сучасного виконавства - ФІСІІ, а потім і заснували клавесинний Конкурс 

ім. Волконського. Н. Кожухар став керівником ансамблю старовинної музики 

«The Pocket Symphony» при Московській державній консерваторії імені 

П. І. Чайковського. Світ старовинної музики став відроджуватися з появою 

Н. Кожухаря, до складу ансамблю якого увійшли кращі музиканти
32

. 

В 2001 році в Санкт-Петербурзі був заснований професійний 

бароковий оркестр – «Оркестр Катерини Великої». Соліст і художній 

керівник оркестру А. Решетін вивчав барокову скрипку під керівництвом 

М. Леонґардта. З 1990 до 2003 року був першою скрипкою у бароковому 

ансамблі Music Petropolitana. «Оркестр Катерини Великої» здійснив 

постановку опери «Уявні філософи», написаної Дж. Паїзієлло в 1779 році.  

Окремою одиницєю є «Ансамбль Катерини Великої», що являє собою 

ядро «Оркестру Катерини Великої». Склад ансамблю розрахований на 

виконання камерної музики (дуети, тріо, квартети і квінтети). Музиканти 
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 Ольга Мартинова, Ольга Івушейкова, Олексій Стрєльников, музиканти з України: харків'яни Денис 

Северин, Ігор Бобович та одесит Ілля Король. 
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ансамблю спільно з командою кращих експертів і музикознавців розробили 

програму вивчення музичних архівів з метою повернути на сцену забуті 

шедеври музики, написані при російському дворі у XVIII ст. такими 

композиторами, як: Мадоніс, Хандошкін, Жерновик, Тіц, Фаціус та ін. 

«Ансамбль Катерини Великої» являє собою унікальний проект фонду 

відродження старовинної музики, місія якого пов’язана з поверненням у 

сучасний культурний контекст багатющої російської музичної спадщини 

XVIII – XIX ст. 

Однією з найяскравіших подій у світі автентизму, що провістила його 

продовження на найвищому рівні на початку XXI ст., стало створення 

Олександром Лістратовим і Володимиром Коденком барокової капели 

«Golden Age» Це ініціативні і талановиті віртуози Московської консерваторії, 

які об’єдналися в колектив з невичерпними і унікальними можливостями. 

Капела «Golden Age» була створена у 2002 році за активного сприяння таких 

провідних фахівців в царині старовинної музики, як професор М. Сапонов і 

професор А. Любимов. Барокова капела складається з хору, солістів та 

камерного оркестру, її унікальний склад дозволяє виконувати твори різного 

масштабу – від камерних тріо-сонат до ораторій. Отже, репертуар капели 

складається з творів усіх жанрів західноєвропейської музики XVII - XX ст.: 

сонат, тріо-сонат, симфонієт, симфоній, сюїт, увертюр, мотетів, псалмів, 

ораторій, кантат. Капела співпрацює з європейськими бароковими 

виконавцями. Солістами барокової капели «Golden Age» виступають її 

керівник А. Лістратов (барокова віолончель), Ф. Лафішева (барокова 

скрипка), В. Коденко (віолон), П. Фільченко (барокова скрипка), Л. Гур’єв 

(барокова труба), А. Карпенко (клавесин), М. Успенська (клавесин).  

Це один з найяскравіших колективів, що професійно займається 

бароковою музикою. Головним своїм завданням музиканти цього ансамблю 

вважають об’еднання двох традицій виконавства: автентичної манери гри, 

яка є дуже популярною в Західній Європі, і традиційно віртуозної струнної 

школи. Репертуар ансамблю включає музику від пізнього Ренесансу до 
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раннього романтизму. Особливість ансамблю – прагнення до абсолютної 

ідентичності контексту епохи, починаючи від музичних інструментів (усі 

учасники грають на старовинних інструментах) й закінчуючи стилем 

виконання. Виконавці намагаються слідувати композиторському задуму, 

представляючи музику епохи не як музейну реставрацію, а як «Барокко, що 

ожило», насправді сповнене дивовижних подій.  

Музиканти капели віртуозно володіють багатьма видами історичних 

інструментів. Свобода і артистизм виконання розкривають незвичайний світ 

музики того часу. Керівник музичної капели «Golden Age» О. Лістратов 

підкреслює: «Виконання історичної музики вимагає від музиканта 

особливого світогляду, величезних знань і розуміння смислового 

навантаження, яке несе кожен добутий з інструменту звук <...> Історична 

музика, особливо барокова, це музика «риторики і філософії, мови і жесту 

<...> звичайна сучасна віолончель – це всього лише інструмент у руках 

музиканта, тоді як барокова віолончель є з музикантом єдиним цілим» [325]. 

Ансамбль солістів «Golden Age» прагне до глибокого проникнення в 

контекст виконуваної музики, тонкого і точного втілення стилістики, 

зіграності, взаємодоповнюваності партій та інструментів.  

Ансамбль «Contrapunctus» був заснований у 2013 році петербурзьким 

композитором і гітаристом Олексієм Тонких. У репертуарі ансамблю рідко 

виконувані твори композиторів епохи Ренесансу та Бароко. За останні роки 

ансамбль провів цілу низку барокових концертів: у Строгановському палаці, 

у центрі Олени Образцової, у Петрікірхе, у школі старовинної музики 

Еглеріо тощо. 

У 1998 році було запроваджено міжнародний фестиваль Early music, в 

якому брали участь кращі бароківці світу. Організаторами фестивалю 

виступили учасники ансамблю «Musica Petropolitana» та спонсор Марк де 

Моні. З концертами і майстер-класами на фестиваль Early Music 

неодноразово запрошувалися «метри» історичного виконавства Г. Леонґардт 

і його дружина М. Леонґардт, які були ідейними натхненниками, головними 
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консультантами з усіх «барокових» питань. У фестивалі також брав участь 

К. Безуденхауд
33

 – універсальний клавіріст, який володіє техніками гри і на 

клавесині, і на хам мер-клавірі, і на сучасному роялі. К. Безуденхаут виступав 

разом з П. О’Деттом
34

, з оркестром XVIII ст. під керуванням Ф. Брюггена, 

грав в дуеті зі співаком Яном Кобовим тощо. Одним з яскравих виконавців 

фестивалю був В. Ілісавській – піаніст і хаммерклавіріст.  

Завдяки фестивалю багато західних барокових музикантів 

приїжджають з майстер-класами і концертами, як от: Річард Еггар
35

; Сібі 

Хейнстра – клавесин, клавір; Кріс Верхельст – клавесин; Ендрю Мензо та 

його ансамбль «Романеско» (англійці Джон Толл і Найджел Норт); Моніка 

Хаггетт
36

; Ендрю Лоуренс Кінг
37

; Майкл Чанс – унікальний контратенор з 

бездоганним смаком і володінням стилем; Емма Кіркбі – сопрано, втілення 

ідеалу барокового голосу з його легкістю, віртуозністю та польотом; 

А. Білсма
38

;
 

П. Пандольфо; Б. Коксе, який грав і соло, а також зі своїм 

ансамблем «Les Basses Reunies» та багато інших. 

Унікальну освітню барокову програму створили Смольний Інститут 

Вільних Мистецтв і Наук (факультет Санкт-Петербурзького державного 

університету) спільно з американським Бард-коледжем та фестивалем Early 

Music (2005). Там викладаються: клавесин, скрипка, камерний ансамбль і 

барокова віолончель. Вершиною і головним досягненням роботи фестивалю 

Early Music стала постановка барокової опери Й. Маттезона «Борис 

                                                 
33

 К. Безуденхаут (нар. 1979 р. у Південній Африці) - навчався музиці в Австралії, закінчив Істманську вищу 

школу музики. У віці 21 рік завоював Першу премію і Приз глядацьких симпатій серед хаммерклавірістів на 

фортепіанному конкурсі у Брюгге (2001). 
34

 П. O’Детт (США) - лютніст, відомий сольними концертами й записами лютневої музики епохи 

Відродження. Виконує англійські та італійські пісні XVII ст. Художній керівник Бостонського фестивалю 

старовинної музики, записав 100 дисків. П. O’Детт грає на шестіструннній теноровій лютні моделі 

Тіффенбрюкера (близько 1550 р.) та копії Пола Томсона (Лондон, 1984 р.). Основу його репертуару 

становить «лютнева музика королівських дворів Європи».  
35

 Р. Эггар - британський диригент, клавесиніст, директор Академії стародавньої музики. Відвідував Санкт-

Петербург, разом з Ендрю Мензі дав концерт у Малому залі Філармонії та майстер-класи у Консерваторії. 
36

 М. Хаггет (нар. 1953 р. у Лондоні) - диригент і провідний бароковий скрипаль амстердамського 

барокового оркестру, з 1980 р. працював з Т. Пінноком та К. Хогвуд в Академії старовинної музики. 
37

 Енрі Лоуренс Кінг (нар.1959 р.) - британський музикант, виконавець на середньовічній ренесансній та 

бароковій арфі, постановник барокових опер у Москві в Театрі Наталії Сац і в Малому залі Санкт-

Петербурзької філармонії. Дає концерти, веде свою школу тощо. 
38

 А. Білсма - нідерландський віолончелист, давав концерти у Московській державній консерваторії іимені 

П. І. Чайковського, виконував сюїти Й. С. Баха, концерти Й. Гайдна та ін. 
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Годунов», де були задіяні кращі музиканти всього світу, в тому числі і 

солісти барокової капели «Golden Age» [126].  

Пітер ван Хейген як флейтист виступає по всій Європі, в США та 

Японії з сольними концертами та з своїм ансамблем «More Maiorum», а 

також діє у співпраці з бароковою танцівницею Зігрід Т. Хоофт і з ансамблем 

«Fontainebleau». Як співака його регулярно запрошують Capеlla Flamenca і 

Weser Renaissance. Як диригент він працює з голландським ренесансним 

вокальним ансамблем «Cappella Pratensis» і з бельгійським бароковим 

оркестром «Les Muffatti». 

Олександр Рудін – віолончеліст, піаніст, диригент (Москва), 

унікальний фахівець у напрямку Musica Viva, мангеймських класиків і 

раннього романтизму. Віртуоз, він одним з перших виконав зі своїм 

оркестром «Musica Viva» «Варіації на тему Рококо» в авторському виданні 

П. Чайковського, а також один з небагатьох освоїв арпеджіо не, замовивши в 

2019 році будівництво інструменту Роману Наумову. Прем’єра концерту на 

арпеджіоне у Фінляндії в Будинку Музики міста Хельсінки відбулася 

17 жовтня 2019 року. Під час гастролей з О. Лістратовим у Кореї у вересні 

2019 року він виконав концерт на сольній барокової віолончелі (сюїти 

Й. С. Баха, зокрема П’яту сюїту зі скордатурою
39

, річеркари Д. Габріелі, дель 

Антоні, Йосифа дель Абакко та ін.). 

15 листопада 2019 року в Санкт-Петербурзі в Музеї музики 

Шереметьєвського Палацу відбувся концерт польського сімейного дуету 

«Luteduo» (Анна Ковальська і Антон Біруля) спільно з ансамблем «Нова 

Голландія». У програмі прозвучали твори Мурсія, Енсіна, Кабесона, Ортіса, 

Кабанільяса, Солера, Кастро, Маре, Куперена, Керлі та ін. 

Неможливо описати діяльність усіх ансамблів старовинної музики, але 

досягнення найкращих з них відкривають картину кропіткої роботи 

автентичних музикантів у всіх странах світу.  

                                                 
39

 Скордатура – перебудова настроювання інструменту. Частіше за всіх її використовував Ігнац Бібер у своїх 

скрипкових сонатах-містеріях. 
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3. 3. Історичне виконавство в Україні 

 

Інтерес до старовинної музики розвивався і в Україні. Зацікавленість 

українських музикантів автентичним рухом проявилась самобутньо і 

яскраво. Відзначається, що інтерес до автентичного звучання фольклору 

проявляв ще М. Лисенко (будучи майже першим у цьому напрямку). Він 

організовував концерти кобзаря Остапа Вересая та зробив такі розвідки, як 

наприклад, проаналізував книгу «Народні музичні інструменти на Україні» 

(1894). Також треба згадати фольклориста К. Квітку, котрий вважав: «Конче 

треба також культивувати живу репродукцію через співців та 

інструменталістів, що присвятять себе точному, так би мовити, музеальному 

збереженню народного репертуару, традиції народного виконання і манеру 

інструментальної гри» [341]. Дослідниця-фольклористка О. Шевчук у своїй 

дисертації зробила аналіз збірника К. Квітки з музичною культурою даного 

періоду з метою довести органічність процесу фольклоризації української 

музики. Вона відзначила, що фольклорист користувався системою 

додаткових знаків, уточнюючи розшифровку нетемперованої інтерваліки 

мелодій, часу звучання, специфіки каденційних закінчень тощо [280, c. 10].  

Трохи згодом у Києві (у квітні 1969 року) відбувся науковий 

симпозіум, присвячений проблемам старовинної музики. Важливо, що 

наприкінці 1970-х років в країні вже появилися солісти та колективи 

автентичного виконання старовинної музики: Анатолій Шпаков (лютня) та 

Святослав Крутиков, а у 1980–1990-х роках - ансамбль «Silva Rerum» під 

орудою Тетяни Трегуб, що ставив за мету ознайомити широкий загал із 

зразками українського Бароко. Починаючи з 1990-х років, пропагує 

старовинну музику Наталія Свириденко, в репертуарі якої цикли 

монографічних програм: «Українське бароко», «Уся камерна музика 

Й. С. Баха», «Музика за часів Бурбонів», іспанська музика ХVI ст. та ін.  

Одними з перших виконавців старовинної музики були талановиті 

музиканти, брат і сестра з Харкова – Анатолій і Тетяна Грінденки. Дуже різні 
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і талановиті музиканти, вони обидва поїхали в Москву і там проявили себе у 

виконанні музики Бароко, але практично в жодному проекті не перетиналися. 

Лауреат конкурсу П. І. Чайковського 1970 року, академічна скрипалька 

Т. Грінденко реалізує у виконавській творчості концепцію різнобарвних 

стильових напрямів. Вона створила унікальний колектив «Академія 

старовинної музики», який швидко здобув популярність, і проявила себе в 

новому амплуа, написавши анотацію до книги Н. Арнонкура «Мої 

сучасники». Звичайно, в культурному житті осередку автентистів це був 

яскравий спалах! На жаль, Т. Грінденко не стала застосовувати жильні 

струни чи грати на автентичних інструментах. Тому її виконавська манера 

балансує між академічним виконавством, рок-музикою і початками 

автентизму, проте її можна вважати таким собі «трендом» бароко. 

А. Грінденко – контрабасист, грав у знаменитому камерному оркестрі 

Р. Баршая
40

, надалі освоїв віолу да гамба і з 1971 року був солістом 

філармонійного ансамблю старовинної музики «Мадригал», а також брав 

участь в ансамблі старовинної музики «Орфаріон». У складі тріо «Орфаріон» 

виступав на фестивалях старовинної музики у Голандії, Іспанії, Угорщині, на 

бахівському фестивалі у Лейпцигу, в Ризі, в Талліні. Крім того, А. Грінденко 

створив доволі високого рівня хор «Давньоруський розспів» у Троїцько-

Сергієвій Лаврі (1982), який виконує вже готові розшифровки: від 

давньоруського розспіву - до піснеспівів П. Г. Чеснокова і Д. І. Кастальского.  

З музикантів-автентистів, що нині живуть і працюють в Україні, треба 

назвати Стаса Калініна, солюючого клавесиніста, органіста, провідного 

артиста Харківської філармонії (по класу клавесину і органу стажувався у 

Ірини Шнеєрової в Санкт-Петербурзі). 

У Харківській філармонії в березні 2019 року відбувся концерт 

українського ансамблю старовинної музики «Pracht-Ensemble» (Одеса)
41

, до 
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 Р. Баршай з групою ентузіастів організував камерний оркестр у СРСР; завданням якого було виконувати 

музику так, як вона задумувалася автором. Ця позиція на багато років визначила творче кредо оркестру.  
41

 У 2014 р. під керівництвом А. Прахта склався творчий колектив. Виконавці музики Ренесансу та Бароко 

самі організовують тури, знаходять рідкісні ноти, інструменти, налаштовують їх і навіть самі виготовляють. 
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складу якого входять: Алена Ріхтер (сопрано), Володимир Босенко (бас), 

Дмитро Земський (барокова гітара), Андрій Прахт (клавесин), Ірина 

Лук’янчук (барокова мандоліна). В репертуарі ансамблю - барокова музика 

К. Аррігоні, Д. Скарлатті та ін. Ансамбль об’їздив з концертами 53 країни. 

Д. Земський
42

 колекціонує старовинні музичні інструменти, а у А. Прахта – 

одна з найбільших колекцій клавесинів у Східній Європі, він є власником 

восьми клавесинів, у тому числі і власного виготовлення гастрольного 

клавесину (спінет).  

Учасник фестивалю «Early music» (2007), одеський вокаліст Юрій 

Міненко [342] отримав міжнародне визнання і популярність, він має 

унікальний голос альтино (або контратенор). Харківський відомий вокаліст 

Ігор Сахно деякою мірою теж є автентистом: по його нотах і розшифровках 

унікальних стародавніх рукописів у багатьох храмах співають російські, 

грузинські і візантійські розспіви. Харківський музикант Ірина Болдишева 

робить свої розшифровки візантійських невм і керує у Санкт-Петербурзі 

хором ім. Іоанна Дамаскіна.
.
 

28 вересня 2010 року в рамках міжнародного музичного фестивалю 

«Харківські Асамблеї» Харківського національного університету мистецтв 

імені І. П. Котляревського відбувся концерт музикантів ансамблю «Il Drago» 

із м. Санкт-Петербурга у складі: О. Лістратов (барокова віолончель), 

В. Коденко (віолон). Останній народився в Харкові, навчався в Харківській 

середній спеціалізованій музичній школі. Обидва музиканти є солістами 

барокової капели «Golden Age». В їх виконанні прозвучала старовинна 

камерна музика Ж. Б. Бреваля, М. Крафта, І. Плейєля, Б. Ромберга, 

Дж. Россіні. Учасників цього ансамблю надихнула історія легендарних 

музикантів кінця ХVIII – початку XIX ст. – великого італійського 

контрабасиста Доменіко Драгонетті і англійського віолончеліста Роберта 

Ліндлі. Ансамбль виконує тільки оригінальну музику для віолончелі та баса 
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. Дмитро Земський – гітарист, (Одеса). Грає на різних екзотичних народних інструментах (уд, ситар, 

сякухаті, ксяо, пімак тощо). Також займається виготовленням флейт. 
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від XVII і до ХХ ст., два басових інструменти (віольний бас та скрипковий 

баритон) можуть виступати в якості і соло, і аккомпануючих один одному. 

У березні 2018 року в трьох містах України - Одесі, Харкові та Дніпрі - 

відбулася прем’єра барокової опери «Дідона і Еней», що мала значення 

сміливого проекту «Все проходить» у рамках підтриманого Українським 

культурним фондом проекту художньої платформи Open Opera Ukraine. 

Вперше в Україні було задумано і здійснено музичну виставу в естетиці 

автентичного виконавства (Historically Informed Performance), тобто у 

виконавській стилістиці, що відповідає часу створення твору.  

Зокрема прем’єра в Харкові відбулась багато в чому завдяки диригенту 

І. Королю, який приїжджав у рамках Харківських ассамблей, здійснивши 

прем’єру опери та провівши майстер-класи (23 листопада 2018 р. у ХНУМ 

імені І. П. Котляревського). Вся інструментальна частина барокової опери 

доволі професійно зведена, підібрані музиканти, знайдені барокові 

інструменти, смички та жильні струни. У ансамблі є теорба, блок-флейти, що 

надають історичний колорит, а також ударні, що прекрасно вписуються в 

загальний історичний контекст, зображуючи епоху Г. Перселла і У. Шекспіра 

ударами грому, як прописано у партитурі.  

І. Король в увертюрі, інтродукціях та рітурнелях грав на скрипці, а у 

загальних сценах диригував усіма музикантами. Усі цезури зроблені вельми 

професійно, саме так робив і А. Решетін у постановці «Бориса Годунова» 

Й. Маттезона. Basso continuo зіграно вдало: клавесин, теорба, фагот (явно 

сучасний) та віолончель звучали гармонійно і злагоджено, майстерно 

впоралися з речитативами. Співаки виконували свої партії впевнено, 

володіючи автентичною манерою. Декорації зроблені мінімальними 

засобами, але, у порівнянні з постановкою Й. Маттезона «Борис Годунов», де 

кожний рух, аж до повороту голови і солістам, і хору, і танцюристам ставив 

Клаус Абромайт (один з кращих фахівців з танців, балету і опери), то у 

«Дідоні та Енеї» усі рухи були надто збіднені, банальні й осучаснені. 
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Безсумнівно, багато ідей було «запозичено» з постановки Й. Маттезона 

«Борис Годунов», яка пройшла раніше у багатьох країнах [126].  

У жовтні 2019 року Олександр Журавський організував II Фестиваль 

мандоліни у Санкт-Петербурзі, де виступили Ірина Лук’янчук (Одеса), яка 

грала у всіх жанрах на одному інструменті (класичній мандолині), та Карло 

Аонцо, який є учасником і академічних, і барокових колективів. На 

барокових мандолінах грали І. Колосова, Е. Забавський (володіє як 

класичною, так і бароковою мандоліною з неймовірно красивим звуком), 

Е. Забайрачна та ін. Найвідомішим виконавцем за кордоном (Аргентина) є 

Хуан Карлос Муньос та його ансамбль «Арте мандоліни», які 

використовують кілька типів мандолін, копій XVII ст. У рамках даного 

Фестивалю пройшло чотири барокових події: перша – Музична казка «Коти і 

бароко» (Наталя Марашова
43

 і Катерина Пріпускова) з музикою маловідомих 

композиторів Л. Сіньорелли, Ф. Пікконе, Ф. Б. Санз, В. Галілеї та ін.; друга – 

лекція у Шереметєвському палаці (О. Білецька, К. Пріпускова, М. Волкова); 

третя – концерт К. Пріпускової (італійське бароко); четверта – перша частина 

концерту І. Колосової (французьке бароко). В даний час багато українських 

музикантів беруть участь у міжнародних конкурсах та їдуть вчитися і 

працювати до музичних центрів Європи, Америки, Росії та ін.  

У 2000 році в Національній музичній академії України імені 

І. П Чайковського за ініціативи відомого музикознавця Н. О. Герасимової-

Персидської було відкрито кафедру старовинної музики. Музиканти-

виконавці та дослідники, які працюють на цій кафедрі, орієнтуються на 

взаємозв’язок теорії і практики, який забезпечує конструктивний розвиток як 

західноєвропейської, так і вітчизняної музики історичних періодів 

Середньовіччя, Відродження, Бароко. На кафедрі працюють такі викладачі та 

дослідники, як докторка мистецтвознавства, професорка, заслужена діячка 

мистецтв України Н. Герасимова-Персидська (2000-2020); доцентка, 

завідувачка кафедри старовинної музики О. Шадріна-Личак; кандидатка 
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мистецтвознавства, в.о. доцентки Є. Ігнатенко; професорка О. Шевчук; 

професорка С. Шабалтіна; професорка, заслужена діячка мистецтв України 

Г. Булибенко; старший викладач І. Кузьмінський.  

Завдяки створенню кафедри з’явилася можливість розробити та 

викладати авторські курси, серед яких найцікавішими для нашого 

дослідження є: «Музичні стилі та еволюція музичного мислення» 

(Н. Герасимова-Персидська), «Клавесин» (С. Шабалтіна), «Генерал-бас» 

(О. Шадріна-Личак), «Музична орнаментика», «Розшифровка табулатур», 

«Європейські музичні нотації» (О. Шевчук), «Клавірна музика Ренесансу та 

Бароко», «Українське музичне бароко» (Є. Ігнатенко), «Старовинні клавішні 

інструменти» (Д. Тітенко) та ін. Завдяки роботі в архівах стало можливим 

вивчати: церковний монодійний спів України ХVІ–ХVІІІ ст., музичну 

візантиністику, українську середньовічну, ранньомодерну та музику 

новітнього часу тощо [320].  

Випускники кафедри, зокрема Є. Ігнатенко. Н. Сикорська, О. Шадріна-

Личак та ін. захистили кандидатські дисертації, присвячені дослідженню 

різних аспектів старовинної музики. Викладачами кафедри старовинної 

музики видано збірку «Старовинна музика – сучасний погляд» періодичного 

видання «Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського». Вони активно 

приймають участь у міжнародних конференціях, публікують статті, 

проводять відкриті лекції та майстер-класи, присвячені питанням виконання 

старовинної музиці як європейської, так і української.  

З 1995 року, коли С. Шабалтіною було створено клас клавесина, в 

Україні активно розвивається клавесинна школа. У студентів з’являється 

можливість вивчити особливості гри на старовинному інструменті та 

отримати другу спеціальність «Клавесин» [321], вивчаючи крім фаху, такі 

спеціальні курси, як «Історія та теорія клавесинного мистецтва» 

(С. Шабалтіна), «Генерал-бас», «Методика викладання гри на клавесині» 

(О. Шадріна-Личак), «Старовинні клавішні інструменти» (Д. Титенко). 

Випускники цієї кафедри стають лауреатами міжнародних конкурсів, 
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здійснюють світові гастролі, багато концертують у країні. Таким чином на 

кафедрі старовинної музики відбувається вивчення старовинної музики 

епохи бароко, пошуки першоджерел, трактатів, розшифровки музичної 

нотації того часу, освоюється старовинна манера виконання, має місце 

реконструкція історичних інструментів, поглиблюється розуміння «іншої» 

синтаксичної системи інтонації, організації темпу, ритму та часу.  

Дослідниця О. В. Шадріна-Личак відзначає, що «заснування у НМАУ 

ім. П.І.Чайковського класу клавесину та кафедри старовинної музики стало 

потужним каталізатором процесу підготовки вітчизняних 

конкурентноспроможних професійних кадрів. Завдяки тісним зв’язкам 

кафедри із провідними закладами Західної Європи уможливилися регулярні 

творчі контакти українських викладачів та студентів з іноземними колегами, 

зокрема, участь у спільних проектах, майстер-класах, міжнародних 

конкурсах та фестивалях. Це вплинуло на зростання зацікавленості між 

широкого кола професіоналів до історично орієнтованого виконавства, що 

природно, викликало необхідність у поглибленні розуміння цілого комплексу 

явищ музичної практики епохи Бароко [272]. Вважаємо за необхідне 

детальніше окреслити діяльність таких провідних співробітників кафедри. 

Насамперед, Н. О. Герасімова-Персидська (1927-2020) – завідувачка 

кафедри, докторка мистецтвознавства, професорка, заслужена діячка 

мистецтв України - вивчала музику барокко, багато праць присвятила історії 

та теорії партесного стилю, розробляла такі питання, як пространство і час, 

дискретність-континуальність, цілісність у музиці та ін. Н. Герасімова-

Персидська приймала участь у міжнародних научних симпозіумах, лекціях, 

конференціях в усіх країнах світу, стала однією з перших, хто прокладав 

шлях до взаємозв’язків українського та закордонного музикознавства.  

Професорка кафедри старовинної музики НМАУ ім. Чайковського 

С. М. Шабалтіна навчалася у професора Московської державної 

консерваторії Бориса Землянського, брала участь у його майстер-класах, 

переймаючи дуже цінні знання щодо стильового прочитання твору, його 
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фразування, фактури, форми. Щодо вислову, що «на клавесині грають 

невдалі піаністи» [321], С. Шабалтіна висловилася, що це неможливе, 

оскільки для виконання на клавесині треба мати зовсім інший погляд та 

підхід до інструменту. Протягом десятиліття С. Шабалтіна відвідує фестивалі 

та клавесинні конкурси у Бельгії, Голандії, Італії, Німеччині, Польщі, 

Франції, а також майстер-класи відомих виконавців музики барокко: 

Эльжбети Стефанської, Ігоря Кіпніса, Татьяни Логінової, Густава 

Леонгардта. Свої знання вона передає учням: у травні 1998 року її 

випускниця Олександра Копань стала дипломантом конкурса В. Ландовської 

у Варшаві. Як виконавиця концертує з сольними програмами і у складі 

камерних ансамблів. Таким чином, відзначимо, що починається новий час, 

коли повертається можливість реконструювати деякі важливі елементи епохи 

Ренесансу – це високі ідеали, витончений смак, вишукані манери і ін. 

Доцентка, докторка філософії, лауреатка міжнародного конкурсу, 

завідувачка кафедри старовинної музики, авторка публікацій з проблем 

історичного виконавства О. В. Шадріна-Личак закінчила НМАУ 

ім. П. І. Чайковського (Київ), Страсбурзьку національну консерваторію 

(Франція) за спеціальністю клавесин, виступала із сольними та камерними 

концертами у Австрії, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Україні, Франції. 

Відома клавесиністка Н. Сікорська веде багату творчу та виконавську 

діяльність; вона є переможницею (Гран-прі) Міжнародного конкурсу імені 

В. Ландовської у Італії. В 2000 році поступила та пройшла асистентуру-

стажування на кафедрі старовинної музики НМАУ імені П. І. Чайковського 

за спеціальністю «клавесин» у класі проф. С. М. Шабалтіної. Наукові 

інтереси торкаються питан особливостей виконання старовинної музики 

на автентичних інструментах, дослідження праць барокових теоретиків.  

У 1994-2006 роках працювала в Київському Національному 

університеті культури та мистецтв. На створеній там у 1998 році кафедрі 

старовинної та камерної музики КНУКіМ ініціювала відкриття класу 

клавесину, розробила курс лекцій з «Музичної риторики», започаткувала 
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ансамбль старовинної музики. З 2002 року є провідним концертмейстером 

кафедри скрипки НМАУ ім. П. І. Чайковського. Н. Сікорська багато 

концертує в Україні та странах зарубіжжя, грає на власному майстровому 

клавесині – копії двомануального клавесина Й. Рюккерса 1612 року. Поряд з 

тим, є блискучим дослідником клавірної музики Бароко, опубліковала багато 

статей з проблем оновлення музичних жанрів передкласичної доби. У 

науковому віснику НМАУ (вип. 24, книга 1) опубліковала статтю «Прусські 

сонати Карла Філіпа Еммануїла Баха у контексті процесу оновлення 

музичних жанрів передкласичної доби» [242]. 

На кафедрі старовинної музики працюють також інші чудові 

музиканти, виконавці та дослідники старовинної музики. Складно визначити, 

хто у кого більше вчився і набирався досвіду, вокалісти у інструменталістів 

або навпаки, але, швидше за все, взаємозбагачення відбувалося одночасно. 

Українські музиканти, так само як і музиканти інших країн, проявляють 

зацікавленість у відновленні шедеврів старовинних композиторів. Кожен 

робить свій вклад і проявляє свій інтерес до різних видів автентичного 

виконавства. 

 

3.4. Інтерпретаційні версії академічної та автентичної манер  

виконання музичних творів епохи Бароко  

 

Для з’ясування особливостей інтерпретаційних версій академічної та 

автентичної манер виконання барокових творів у дисертації здійснено 

порівняльний аналіз двох основних виконавських підходів на прикладі 

Концерту для скрипки, струнних та basso continuo a-moll, BWV 1041, 

запропонованих сучасною капелою «Golden age» [343] (солістка 

Ф. Лафішева, 2014 р.) та англійським камерним оркестром під керуванням 

К. Девіса (соліст Д. Ойстрах, 1961 р.) [344].  

Виконавський стиль ансамблю «Golden Age» відрізняється яскраво 

вираженою прихильністю до ідей історично інформованого виконавства. В 
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першу чергу це відбивається на штриховій техніці, яка максимально 

наближена до того рівня значень і виконань кожного штриха, який склався в 

епоху Й. С. Баха. Завдяки штриховій автентиці (наприклад, помірному 

використанню vibratо, а також зв’язності в detache) звучання фактури набуває 

особливої прозорості й підкресленої відмінності кожної «деталі» викладу. 

Увага до деталей означає у виконанні ансамблю «Golden Age» відтворення 

тієї особливої простоти, до якої закликав виконавців своєї музики сам 

композитор, ратуючи за відтворення у ній всіх відтінків cantabile. Це 

означало не тільки зв’язну і співучу за характером звучання гру, а й типову 

для інструментального стилю Бароко установку, сформульовану як «мовна 

гра» (Н. Арнонкур) [14], що означало відтворення на струнно-смичкових 

інструментах всіх відтінків живої людської мови. 

Ще однією особливістю трактування бахівського Концерту ансамблем 

«Golden age» є ставлення до виконання цього твору як до «ансамблю 

солістів». Таке розуміння бахівського концерту випливає з витоків феномена 

концертності в музиці епохи Бароко. Виконавська модель такого роду –

«ансамбль солістів», а не «соліст з оркестром» – стала типовою установкою 

сучасних виконавських колективів, про що свідчать навіть їх назви. Звідси 

з’являється принцип «ансамблю солістів» «Golden Age», що відповідає 

природі бахівського скрипкового Концерту. Солістка Ф. Лафішева тут лише 

«перша серед рівних»; вона грає свою партію за уртекстом, розробленим у 

повному обсязі самим Й. C. Бахом. В уртексті містяться детальні штрихові 

вказівки, спрямовані на досягнення максимально зв’язного звучання шляхом 

переважання штриха легато – як простого, так і т. зв. подвійного. За 

допомогою цих вказівок, як висловилася в особистій бесіді сама 

Ф. Лафішева, як би оголюється «нерв» мотиву, а всередині останнього 

виникає досить рельєфна прихована поліфонія. 

Тенденція до максимальної тривалості фраз, відображена у партії 

соліста, підтримується гармонійною основою, представленою у партіях Basso 

Continuo, якими в ансамблі «Golden Age» майстерно володіють О. Лістратов 
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(барокова віолончель) та В. Коденко (бароковий контрабас). Ці партії є 

надзвичайно важливими у композиційно-драматургічному плані, оскільки в 

них міститься енергія становлення форми, яка у Й. С. Баха створюється на 

основі баса, як репрезентанта разом і гармонії, і контрапункту. 

Слід згадати і про партію клавесину, що має не лише акомпануючу 

роль, а й створює своєрідний монотембровий «конспект» політембрових 

фактурних голосів. Всі інструменти (вони використані як «репліки» своїх 

барокових різновидів, включаючи навіть жильні струни) в інтерпретації 

бахівського Концерту ансамблем «Golden Age» представлені у суто 

властивих ним темброво-фактурних функціях, складаючи в цілому галантний 

й витончений звукопис, не позбавлений окремих емоційних поривів, але 

витриманий у цілому в рамках дивертисменту, відтворюючи попередній 

ранньокласицистський стиль Рококо. 

У традиційному підході до різновидів інтерпретації музичних творів 

різних епох і стилів зазвичай виділяють три види – класичний, романтичний і 

синтетичний (Д. Вечер [54, с. 14]). Більшість представників скрипкової 

школи радянського періоду, в тому числі і один з її лідерів – Д. Ойстрах, як 

соліст був прихильником романтичної інтерпретації, за якої максимум уваги 

приділяється власній трактовці твору, демонструючи у його виконанні риси 

свого творчого «Я». Що стосується точності передачі композиторського 

тексту, то інтерпретаторами романтичного спрямування щодо останнього 

допускалася достатня кількість «вольностей», при якій саме поняття 

«автентизму» виконання було недоречним.  

Виконуючи партію скрипки у бахівському Концерті а-moll, Д. Ойстрах 

по-різному трактує матеріал трьох частин цього твору. В першій і другій 

частинах він намагається дотримуватися загального тонусу музики, логіки 

побудування тематизму, де (особливо в експозиційний першій частині) діє 

принцип «ядра з подальшим розгортанням», що вже само собою не допускає 

масштабних агогічних «вторгнень» у загальну поліфонізовану тканину. Той 

самий принцип «помірної» індивідуалізації матеріалу в його виконавському 
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втіленні представлений у Д. Ойстраха і в другій частині Концерту, де, однак, 

завдяки гомофонії, характеру теми, зростає роль фактурної атрибутики у 

вигляді динамічних та агогічних мікроградацій. 

Іншу картину спостерігаємо у фіналі Концерту, де представлена 

традиційна для барокових концертів жига, що йде від танцювальної сюїти, 

яка слугувала основою концертів da camera. Д. Ойстрах пропонує для фіналу 

Концерту своє трактування фразування та штрихів, що не збігається з 

автентикою оригіналу. Інтерпретатор прагне до романтичного укрупнення 

фраз, а щоб досягти зв’язності на мотивному рівні, навіть змінює штрих з 

detache на legatо, об’єднуючи на «один смичок» три ноти (три восьмих як 

основний ритмичний елемент жиги). 

Отже, головні тези драматургії та композиції барокової скрипкової 

музики включають композиторську нотну схему – модель та її виконавську 

інтерпретацію. Порівнюючи виконавські звукообрази бахівського Концерту, 

цей аналіз, перш за все, визначив відмінність у звучанні тембрів 

використовуваних інструментів: сучасного рояля та клавесина; сучасного 

оркестрового інструментарію та старовинних барокових моделей. Визначимо 

ще одну істотну відмінність: у виконанні бахівського Концерту Д. Ойстрахом 

і камерним оркестром під керуванням К. Девіса даний твір представлено 

немов у «готовому», «остаточному» вигляді, що не вимагає подальших 

модифікацій. У версії ансамблю «Golden Age» та солістки Ф. Лафішевої 

бахівський Концерт виступає як «відкрита форма», яка передбачає безліч 

виконавських прочитань, що не зводиться до будь-якої однієї, навіть дуже 

високохудожньої інтерпретації. 

Висновки до Розділу 3. 

1. Центральним аспектом цього розділу дослідження обрано 

збереження драматургічної цілісності за різних підходів виконавців до 

об’єкту – твору, що інтерпретується. Зазначено, що у рамках автентичного 

виконавства трактовки творів барокової епохи виступають або як вільні, 

орієнтовані на суб’ективізм романтичної спрямованості, або як суворо 
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прораховані, що базуються на інформації точного (докладного) порядку. 

Відомі музиканти-автентисти шукали свої підходи та концепції виконання 

старовинної музики й прагнули, щоб їхня версія була не схожою на іншу і 

була по-своєму цікава. Порівнюючи різні версії виконання старовинних 

творів відомими музикантами, можна визначити як переваги того чи іншого 

виконання, так і недоліки, що краще дозволяє зрозуміти зміст твору. 

2. Діяльність солістів та ансамблів автентичного виконання творі 

барокової доби сьогодні дуже важлива, оскільки вони відновлюють великий 

спадок старовинних композиторів. Музиканти-автентисти працюють над 

реконструкцією творів, прагнучи наблизитися до смислу, закладеного 

композитором. Виконання кожного ансамблю є особливим, відтворюючи 

різні національні традиції, школи, естетичні ідеали, своє бачення, стиль та 

смак. Кожен ансамбль має свою специфіку, наприклад, англійський ансамбль 

«Taverner Players» під керуванням Е. Перрота – це співдружність оркестру 

Бароко, вокального консорту та хору; ансамбль «Hesperion XX» (кер. 

Ж. Саваль) відкрив світові іспанську музику; ансамбль «Les Arts Florissants» 

(кер. В. Крісті) відновлює італійську, англійську, французську музику XVII–

XVIII ст; «Оркестр Катерини Великої» (кер. А. Решетін) репрезентував 

багато старовинних опер; украінський ансамбль «Pracht Ensemble» активно 

концертує по різних країнах, виконуючи барокову музику. 

3. Доведено, що не існує однієї манери виконання, і навіть одного 

концептуального напряму у виконанні творів старовинних композиторів, 

зокрема у відтворенні і розшифровці клавірних сонат Д. Скарлатті: 

музиканти-бароківці, так само як і музиканти-академісти, кожен своїми 

засобами, намагаються максимально реконструювати та відновити 

старовинну музику. 

3. Встановлено, що музиканти в Украінї, так само як і музиканти інших 

країн, виявляють інтерес до відновлення шедеврів старовинних 

композиторів. Багато з них роблять свій внесок і виявляють зацікавленість до 
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різних видів автентичного виконавства. Існує точку зору, що інтерес до 

автентичного звучання виявляв ще М. Лисенко.  

4. Вивчення особливостей виконання старовинної музики має 

величезний сенс для всіх без винятку музикантів. Перспективи полягають у 

поглибленому і різнобічному деталізуванні історично орієнтованого 

виконавства, діяльності сучасних ансамблів старовинної музики типу 

«Golden Age», яка забезпечує втрачений «зв’язок часів» й веде до 

справжнього історизму в освоєнні музичної спадщини минулих епох, 

зокрема, епохи Бароко. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[124; 125; 127]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отримані результати сприяли досягненню мети дисертаційного 

дослідження та вирішенню його завдань, що дало змогу сформулювати 

наступні висновки. 

1. Відзначено, що основними аспектами музикознавчої думки у царині 

автентичного виконавства є глибоке як вивчення наукових джерел, так і 

відновлення старовинних інструментів та створення їх справжніх копій, 

освоєння технік гри, ставлення до звуку, агогіці, стилістиці виконання тощо. 

На думку автора дисертації, для більш точного відтворення старовинної 

музики того чи іншого композитора необхідне врахування контексту епохи, 

вивчення трактатів, манускриптів, рукописів; знання особливостей 

національних і композиторських стилів, часу написання музичного твору та 

інструменту, для якого писав сам композитор. Зазначено, що справжній 

смисл та критерії оцінки звучання творів старовинної музики 

викристалізовуються в результаті порівнювання різних версій їх виконання. 

2. Визначено етапи розвитку «історично-орієнтованого виконавства». 

Спостережено, що на початку ХХ ст. багато музикантів проявили велику 

зацікавленість до старовинної музики, а наприкінці ХХ ст. вже сформувалась 

тенденція розвитку «автентизму» як окремого напряму, на противагу 

академічному. Кожен з етапів – особливий та має свою специфіку: перший 

етап – характеризується «зануренням» у світ автентизму і Бароко (кінець 

ХІХ – перша половина ХХ ст.); другий етап – це виконання творів за всіма 

правилами і канонами, з винятковою якістю та серйозністю (1950-60-ті роки 

ХХ ст.); третій етап (остання третина ХХ – початок ХХІ ст.) – демонструє 

історичне виконавство як самостійну тенденцію розвитку сучасного 

музичного мистецтва, що багата новими інтерпретаціями інструментальної 

музики, вокалу, мелодекламації, танцю, театру та ін. 

3. Виявлено особливості авторських концепцій відтворення 

старовинної музики видатних музикантів-автентистів: Н. Арнонкура, 
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А. Долмеча, В. Ландовської. Зазначено, що А. Долмеч та В. Ландовська 

займалися знаходженням рукописів, розшифруванням нотографії, музики 

давніх композиторів, відновленням старовинного інструментарію та 

створенням його копій, організацією концертів Early music, а Н. Арнонкур 

докладніше зайнявся дослідженням нотних текстів, висвітлював питання 

інтерпретації й заглиблювався у розуміння витоків старовинної музики. 

Концепції Н. Арнонкура полягали у дотриманні канонів і правил, визначених 

у історичних рукописах і документах, впровадженні старовинних 

інструментів чи їх точних копій, їх настроюванні і техніці виконання на 

кожному з них. Враховуючи те, що В. Ландовська грала не на історичних 

інструментах, а на гібридах власної конструкції, доведено, що, наприклад, 

виконання Г. Леонґардта на старовинних інструментах звучало набагато 

достовірніше.  

Констатовано, що старовинні інструменти епохи Бароко мали свій 

специфічний тембр, звук і конструкцію, що обумовлювала збалансованість 

гармонії звукообразів. Розглянуто органологію, способи звуковидобування та 

відмінності барокових інструментів від сучасних: струнно-смичкові (віола да 

гамба, контрабас), дерев’яні духові (флейта), клавішні (хаммерклавір, 

клавесин, клавікорд, орган). Зауважено, що від самого приміщення та його 

акустики також залежить більш точне відтворювання звуку барокового 

інструменту. У цьому плані найбільш резонансним інструментом в оркестрі 

можна вважати контрабас, звук якого триває довше. Відмінності барокових 

дерев’яних духових інструментів із сучасними полягають, перш за все, у 

матеріалі, невеликій кількості клапанів, внутрішній структурі корпусу, що 

визначає способи гри на них. Наприклад, поперечна флейта мала огортаючий 

«дерев’яний» звук. Камерний звук хаммерклавіра помітно відрізнявся від 

звуку сучасних роялів: він трошки сухіший, тихіший, не настільки багатий 

обертонами й не відкриває широких динамічних можливостей. Естетична 

відмінність фортепіано і клавесина полягає в тому, що фортепіано 

характеризується як інструмент динамічний, а клавесин – риторичний, який 
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застосовували як bassо continuo, так і solо. Таким чином, реконструкція 

старовинного інструментарію стає одним з основних чинників процесу 

становлення історичного виконавства. 

4. Проаналізовано академічну та автентичну версії виконання видатних 

музикантів ХХ ст. Порівняння різних виконавських інтерпретацій піаністів 

надало підстави стверджувати, що гра Г. Гульда була наближена до 

автентичної манери, а виконання С. Ріхтера – являлось квінтесенцією 

академічного уявлення про виконання барокової музики Й. С. Баха. 

Розглянуто особливості виконавської манери Г. Леонґардта, що відрізняється 

коректністю та врівноваженістю: дотримуючись завдань і канонів 

автентизму, цей виконавець вдало передавав національний характер твору, 

використовуючи оригінальні інструменти епохи.  

Досліджено принципи формування репертуару відомих автентистів та 

корифеїв-виконавців старовинної музики. Якщо репертуар О. Любимова 

охоплював твори від Ренесансу до сучасності, то П. Антай, Г. Гульд, 

В. Ландовська, Г. Леонґардт, А. Штаєр надавали перевагу творам Й. С. Баха. 

В. Ландовська включала в програми своїх концертів музику французьких 

композиторів: Ф. Куперена, Ж.-Ф. Рамо, Ж. Шамбоньєра, Д. Скарлатті, а 

також Й. С. Баха, Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта, Ф. Шопена.  

Зазначено, що кращими академічними виконавцями «Гольдберг–

варіацій» Й.С. Баха, вважалися: Г. Гульд, Т. Ніколаєва, М Юдіна і 

американське тріо Loussier Trio Bach`s (піаніст Ж Лусьє); з автентичних 

клавесиністів їх виконували: П. Антай, В. Ландовська, Г. Леонґардт, 

А. Штаєр. Головним критеріем зіставлення є розшифровка прикрас, 

аплікатурні принципи, масштабність, концепції, темп, туше, артикуляція, 

висота ладу та ін. У таких масштабних творах, як «Гольдберг–варіації», 

виконавцю дуже важливо не втратити смисл та цілісність, закладені 

композитором. Академічна версія М. Юдіної дивувала бароковим почуттям 

міри, ритму, тактових рис і прикрас, її інтерпретація дуже точна. Т. Ніколаева 

мала академічну концепцію виконання, вона зловживала з педаллю, не 
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спиралася на бас, весь час у неї превалює верхній голос. Ж. Лусьє виконує 

Варіації у джазовій манері, підкреслюючи зв’язок джазу та бароко, але 

дотримується особливої пунктуальності у грі, ювелірно виконує бахівськи 

прикраси. Інтерпретація П. Антая відрізняється витонченим французьким 

смаком та стилем. Версія В. Ландовської є академічною та наближена до 

піаністичної, оскільки вона грала на гібридних інструментах, а не на 

історичному клавесині. Проведена порівняльна інтерпретологія сприяє 

кращому розумінню сенсу відтворюваної музики. 

Здійснено компаративний аналіз та виявлено параметри співставлення 

інтерпретації романтичної та суто автентичної версій Концерту Й. С. Баха 

для скрипки, струнних та basso continuo a-moll BWV 1041 у виконанні 

англійським камерним оркестром під керуванням К. Девіса (соліст 

Д. Ойстрах) та сучасною капелою «Golden аge» (солістка Ф. Лафішева), що 

дозволило виявити специфіку кожної з них. Ансамбль «Golden Age» 

представляє автентичну версію виконання, яка відрізняється штриховою 

технікою, особливою прозорістю, відчутністю «ансамблю солистів». Всі 

інструменти ансамблю «Golden Age» мають жильні струни. Ф. Лафішева, як і 

інші солісти грає за уртекстом, а партія клавесина зводить монотемброву 

фактуру до політембровості. Інтерпретація Д. Ойстраха відрізняється 

власним трактуванням, що допускає надмірну свободу щодо 

композиторського тексту, зміну штрихів з detache на legato та ін. Отже, у 

виконанні бахівського Концерту Д. Ойстрахом даний твір представлено у 

завершеному вигляді, який не потребує варіантів; а динамічна інтерпретація 

ансамблю «Golden Age» (солістка Ф. Лафішева) виступає як «відкрита 

форма» барокової імпровизації.  

Зазначено, що нині особливу популярність має ансамблеве виконання 

старовинної музики. При тому, кожен з ансамблів має свою концепцію і 

виконавський стиль. Так, англійський ансамбль «Taverner Players» 

Е. Перрота відрізняється незрівняно витонченою майстерністю гри. Оркестр 

Бароко (Players), вокальний консорт (vocal consort) і хор «Hesperion XX» 



 

 

 

178 

 

Ж. Саваля відкрив світові іспанську музику, записавши альбом з фоліями. 

Ансамблю В. Крісті «Les Arts Florissants» вдалося подолати неприступну 

фортецю музичної декламації французького барокового театру. Італійський 

ансамбль «MicroLogus» першим почав виконувати середньовічну музику 

Флоренції ХІV ст. Freiburg Barogue Orchestra вважається неперевершеним в 

трактуванні німецької музики, особливо Й. С. Баха. Бароковий ансамбль 

«Giardino Armonico» - кращий виконавець циклу «Пори року» А. Вівальді. 

Італійський ансамбль з чотирьох віол да гамба «Лабіринт» П. Пандольфо має 

величезний репертуар «консортної» музики. Оркестр «Катерини Великої» 

відрізняється постановкою барокових опер. Всі ансамблі унікальні і 

спрямовані на створення неперевершено витонченої естетики звучання. 

5. Окреслено особливості функціонування української школи 

історично-орієнтованого виконавства. На прикладі Київської клавесинної 

школи, що утворилась завдяки діяльності кафедри старовинної музики 

НМАУ імені П. І. Чайковського, узагальнено здобутки та встановлено її роль 

у розвитку світової автентистики. Українські клавесиністи провадять 

вивчення та проникнення у світ епохи бароко, ведуть пошуки першоджерел, 

трактатів, розшифровку музичної граматики того часу, освоюють старовинну 

манеру виконання, здійснюють реконструкцію історичних інструментів, 

поглиблюють розуміння «іншої» синтаксичної системи інтонації, організації 

темпу, ритму та часу тощо. Викладачі кафедри старовинної музики активно 

приймають участь у міжнародних конференціях, конкурсах, фестивалях, 

пишуть статті та проводять відкриті лекції з майстер-класами, присвячені 

старовинної музиці - як європейській, так і українській. Розроблено такі 

спеціальні курси, як «Історія та теорія клавесинного мистецтва» 

(С. Шабалтіна), «Генерал-бас», «Методика викладання гри на клавесині» 

(О. Шадріна-Личак), «Старовинні клавішні інструменти» (Д. Титенко) та ін. 

Констатовано, що С. Шабалтіною був створений клас клавесина, а як 

дослідниця вона підкреслює значення вивчення виконавських та методико-

педагогічних проблем в розумінні «діалогу культур» старовинної музики та 
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сучасності. Навчаючись у Б. Землянського, С. Шабалтіна брала участь у його 

майстер-класах, переймала дуже цінні знання щодо стильового прочитання 

фразировки, фактури, форми. Н. О. Герасімова-Персидська вивчала музику 

барокко, багато праць присвятила історії та теорії партесного стилю, 

звертаючись до таких питань, як простір і час, дискретність-континуальність, 

цілісність у музиці тощо. Вона стала однією з перших, хто прокладав шлях 

взаємозв’язків українського та зарубіжного музикознавства. Н. Сікорська 

веде велику творчу та виконавську діяльність; коло наукових інтересів 

спрямоване до особливостей виконання старовинної музики на автентичних 

інструментах, вивчення праць барокових теоретиків. Вона ініціювала 

відкриття класу клавесину, розробила курс лекцій з «Музичної риторики», 

започаткувала ансамбль старовинної музики. На кафедрі працює багато 

інших чудових музикантів - виконавців та дослідників старовинної музики. 

Дослідження цієї теми цікавить представників не тільки клавесинного 

напрямку, а й виконавців на інших інструментах. Систематизація різних 

поглядів надає можливість удосконалити теоретичні позиції щодо важливості 

контексту епохи та особливостей розвитку інструментарію та виконавства. 

Таким чином, матеріали проведеного дослідження переконують в тому, 

що історичне-орієнтоване виконавство має тенденцію постійної реалізації 

методу реконструкції в сучасному музичному мистецтві. На цих підставах 

проблематика дисертаційного дослідження набуває широких перспектив для 

подальших розробок.  
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ДОДАТКИ 

Додаток 1  

Таблиця 1. 1. С. Бах «Гольдберг-варіації» 

Г. Гульд 

аудіо 1955 

відео 1981 

М. Юдина 

1968 
Т. Николаева 

1979 

 

Loussier Trio 

Bach's (2000), 

Піанист Жак 

Лусьє 

Загальна характеристика виконання 

Аудіозапис 1955 р. 

Смілива 

концепція, темпи 

підібрані для 

кожної частини 

індивідуально, без 

огляду на 

концепцію всього 

твору. Піаніст 

виконує 

експресивно та 

харизматично.  

Запис 1981 р. (у 

фільмі 

Монсенжона). 

Концептуально 

продумано та 

вивірено череду 

вариацій. Темп 

потроху наростає 

від вариації до 

вариації. 

Виконання на 

сучасному роялі зі 

«співучою» 

клавіатурою 

Запис здійснено 

на сучасному 

обладнанні, за 

останнім словом 

техніки, тому 

чути всю звукову 

палітру рояльного 

звучання  

 

Аудіозапис 

1968 р. 

Сприймаються 

звукові 

розсипи, схожі 

на клавесинні. 

Таке можливо 

тільки за 

відсутності 

педалі. 

Техніка майже 

феєрична у 

швидких 

варіаціях 

Аудіозапис 1979 р. 

Мелодія ллється і 

розвивається 

романтично (по-

шопенівськи). 

Вона виконує на 

педалі 

Тактові риски не 

відчуваються, 

цезури тільки 

наприкінці 

речення (8-

тактового 

періоду) 

 

Аудіозапис 

2000 р. 

Забагато свінгу 

за законами 

жанру джазової 

композиції. 

Виконує 

невимушено і 

вільно. Блискуча 

техніка, 

поєднана з 

мистецтвом 

імпровізації та 

свінгу. 

Поєднання 

бахівської 

точності, 

жвавого та 

веселого 

сприйняття його 

музики. 

Мотиви 

постійно 

аранжуються та 

розробляються  
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Туше 

Запис 1955 р. 

Легкий апарат і 

техніка; 

поліфонічне 

мислення, 

слухання і туше, 

що дозволяє 

досконало 

імітувати 

клавесинні 

штрихи й 

розшифровки 

бахівських 

прикрас. 

У записі 1981 р.  

більше 

«рояльності» ніж 

у записі 1955 р.. 

Зазначено, що 

Гульд наслідує 

клавесиністам, 

але звук рояля 

сильно 

«закруглює» і 

згладжує штрихи 

та грані, які були 

б чутні на 

клавесині. Усі 

долі він 

промовляє губами 

та мімікою.  

Концепція і темпи 

продумані як для 

кожної частини, 

так і для всього 

твору в цілому — 

темп постійно 

наростає. 

Туше дуже 

тонке, не 

використовує 

повний 

рояльний звук.  

Рояль звучить 

як 

старовинний 

інструмент, 

наприклад, як 

хаммерклавір. 

Вся 

артикуляція, 

звукові 

градації 

робляться 

кінчиками 

пальців  

Як і у 

Ніколаєвої 

(може, 

меншою 

мірою), ліва 

рука іноді йде 

за правою, а 

не права 

спирається на 

ліву  

Дуже 

зворушливий звук 

і туше, але 

артикуляція більш 

наближена до 

романтичної з 

меншим щаблем 

суворості  

Доволі м’яке 

туше і виразний 

«бахівський» 

штрих. 

Відчувається, 

що грає високо-

класний піаніст, 

який об’єднав 

традиції бароко, 

джазу та 

романтизму 

Постава 

Постава при грі 

у1955 р. та 1981 р. 

практично на 

запису однакова: 

Вся технологія 

виключно 

побудована на 

пальцевій 

Класична постава, 

полегшена 

фактура з трохи 

піднесеним 

Постава східна з 

класичною: 

кисть не 

піднімається, 
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лікті і кісті сильно 

занижені, а ніс 

виконавця 

практично на 

рівні пальців. Бас 

у лівій руці 

ведучий, голова 

та шия втиснуті у 

плечі, тому апарат 

і руки 

використовуються 

лише частково 

техніці, кисть і 

рука 

максимально 

прибрані 

звуком 

досягається 

піднятою кистю й 

легким туше 

 

 

сильна пальцева 

техніка, точна 

артикуляція, 

м’якість рук і 

чіпкість пальців  

 

Темп (трактовка арії) 

Темп у 1955 р.  

Близький до 

Аdagiо, 

закінчується 

повільніше (темп 

осідає), більш- 

менш нормальний 

помірний рух. Бас 

є цілком 

самостійний і 

ведучий голос, 

майже як бас в 

basso continuo 

барокових сонат. 

всі інші голоси. 

У 1981 р. відчутна 

інша, авторська 

позиція. 

Початок сильно 

затягнутий, 

потім входить до 

необхідного 

темпу. 

Концептуально 

зближується з 

академічним 

мисленням, коли 

повільні частини 

намагаються 

грати повільніше, 

як би під 

темп ~  

Lento  

тактові риски 

працюють, як 

одиниця часу, 

вона на них як 

би втрачає 

час, а потім 

входить до 

темпу в 

абсолютно по 

бароковій 

манері, 

починаючи як 

би такт 

заново, 

наспівно й 

динамічно 

представляє 

арію  

темп близький до 

Adagio. Веде не 

басову лінію, а 

мелодійну, 

правою рукою, 

тобто мислить, як 

сучасний 

романтичний 

виконавець. 

Провідна 

мелодійна лінія не 

басова, а 

верхнього голосу. 

Спокійно і 

докладно трактує 

арію, 

споглядальне й 

поетичне 

виконання, схоже 

на трактування 

Г. Гульда 1981 р.  

темп ~ 

Larghetto. 

Ритм піаніста 

дуже чіткий, і 

під нього свінгує 

ударник, а потім, 

навпаки, піаніст 

свінгує під 

ударника й бас. 

Сама тема довго 

не залишається у 

первісному 

вигляді, а 

відразу починає 

розроблятися за 

допомогою 

підголосків.  

Взагалі зміна 

темпів у 

варіаціях 

нагадує 

джазовий 

концерт, де 

жваві варіації 

змінюються на 

повільні. Тобто 

вся концепція 

побудована на 

чергуванні 

темпів і спробі 

прив’язати їх до 
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збільшувальним 

склом, а швидкі 

прискорені, 

багато частин 

починаються з 

тиші 

суто джазових 

жанрів.  

 

Розшифровка мелізматики 

У запису 1955 р. 

виконавець чітко 

показує пунктир. 

Акорди 

розсипчасті, як на 

клавесині, 

прозора фактура, 

без педалі! 

У запису 1981 р. 

багато уваги 

приділяється 

паузам, цезурам. 

Кожна прикраса 

як унікальний 

дорогоцінний 

камінь, не схожий 

на інші. 

Гра задумлива, 

філософська.  

Усе 

вибудовується від 

баса, від лівої 

руки. Злегка 

підспівує собі 

Всі прикраси 

максимально 

окреслені 

клавесинною 

графікою, 

гострі 

пунктири 

прямі та 

зворотні – 

буквально 

енциклопедія 

французького 

та німецького 

бароко!  

Починає дуже 

просто, вся 

риторика 

чутна,  

весь ритмо-

метр і дихання 

клавесиннї 

Пунктири 

«змазані» 

Усі прикраси 

здаються 

простацькими, 

наспівними, не 

вишуканими і не 

головними, бо 

головне — це спів 

верхнього голосу! 

Не знаючи 

заздалегідь 

бахівських 

прикрас, з цього 

запису їх не 

відновити. 

Виграє кожна 

прикраса, досить 

філігранно. 

Виконавець 

свінгує трохи у 

джазовій та 

сміливій манері. 

У цілому 

ставлення до 

прикрас 

шанобливе, але у 

даній 

інтерпретації не 

на них основний 

акцент, а на 

джазовій 

композиції. 

Варіація 1 

У запису 1955 р., 

незважаючи на 

пасторальний 

настрій у перших 

трьох варіаціях, 

задуманим 

Й. С. Бахом, він 

раптово починає у 

швидкому темпі. 

У запису 1981р.: 

дуже статично і 

велично починає, 

темп ~  

Allegretto. 

До кінця 

трохи 

«прискорює» 

на повторах 

колін – типова 

помилка для 

більшості 

піаністів  

 

темп ~ 

Allegretto. 

Темп плавно 

виходить з арії, як 

ніби поступово 

«прокидається».  

Чути деякі 

імітації й 

переклички 

реплік різних 

голосів на тлі 

загального «бігу» 

темп ~ Animato. 

Вільне 

володіння 

фортепіанною 

технікою 

поєднується з 

ідеальним 

почуттям ритму 

і свободою 

імпровізації  
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але у жвавому 

характері 

темп ~ Comodo 

й руху  

 

Варіація 2 

У запису 1955 р. 

темп доводить до 

Allegretto. 

У запису1981 р. 

темп близький до 

Moderato. 

Виконується як 

продовження 

попередньої 

варіації. 

Він вибудовує 

послідовність 

варіацій за 

наростаючою від 

повільного до 

постійно 

прискорюваного у 

наступній варіації 

 

темп ~ 

Adagio. 

Виконавиця 

поступово як 

би прискорює 

темп до кінця 

варіацій 

 

темп ~ 

Moderato. 

Темп постійно як 

би 

«сповільнюється». 

Відзначимо, що 

виконавець 

рельєфно 

підкреслює 

присутні у тексті 

риторику, 

декламацію та 

діалог між 

голосами 

 

Сильно 

трансформована 

до невпізнання. 

Багато джазових 

стандартів та 

імпровизації. 

Змінюється сам 

жанр, після 

досить швидкої 

першої варіації 

починається 

квазі-джазовий 

«епізод»  

 

 

Таблиця 1. 2. І. С. Бах «Гольдберг-варіації» 

 

Ванда 

Ландовська 

1931 

Gustav 

Leonhardt 

Клавесин 1965 

Pierre Hantaï 

Клавесин 

2000 

Andreas Staier 

harpsichord 

2010 

Звучання 

Звучання 

клавесину 

В. Ландовської 

стабільне, щось 

середнє між 

електро-

клавесином, 

електро-піаніно і 

електроорганом, 

Звук тягнеться, 

як на 

фортепіано.  

 

Клавесин звучить 

повноцінно і 

звуком заповнює 

весь простір. 

Виникає як би 

органний ефект, 

коли всі звуки 

один з одним 

резонують і, 

здіймаючись 

вгору, створюють 

якусь звукову 

архітектуру.  

Великий звуковий 

об’єм досягається 

завдяки 

зіставленню баса 

й мелодії. 

 Мислить досить 

вільно, грає 

натхненно, 

широко 

використовує 

прийом inegalite і 

rubatо 

Звук тягнеться, 

дуже резонансне 

виконання. 

Різні фарби 

використовує 

для кожної 

частини. 
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Загальна характеристика виконання 

Виконавська 

версія більше 

нагадує 

піаністичну і 

повністю 

уособлює 

уявлення 

виконавців 

творів Й. С. Баха 

початку ХХ 

століття. 

Виконує за 

манерою як би 

повчально. 

Використовує 

штучну «педаль», 

яка з’являється за 

рахунок затримки 

пальців на 

клавіатурі 

(особлива техніка 

гри на клавесині, 

що дозволяє йому 

яскраво і 

резонансно 

звучати) 

Виконавець 

створює образ 

цілком 

емоційно-

відкритої 

довірчої гри, 

повністю всім 

серцем і душею 

для бароко, для 

Й. С. Баха і для 

слухача!  

Туше 

В цілому грає 

акуратно, але 

трохи 

«постукує» як на 

фортепіано. 

Гра віртуозна, 

смілива, 

революційна і 

майже 

романтична 

У виконавця 

підібрані кінчики 

пальців, всі рухи 

розважливі, 

струнка, майже 

класично 

вивірена 

конструкція 

Сильна пальцева 

техніка при 

спокійній кисті 

Створюється 

уявлення вільних 

рук, поєднання 

свінгу, звукових 

акцентів, і 

стрибаючих 

гострих штрихів 

За манерою і 

технологією 

виконання є 

близьким 

варіантом до 

запису 

Г. Леонхардта  

Лад 

Виконує в тоні 

440 гц 

Виконує в тоні 

440 гц 

старо-

французький лад – 

тон 390 гц 

Бахівський 

(бароковий) 

стрій - 415 гц 

Голосоведіння 

Безумовно, 

В. Ландовська 

добре слухає 

голосоведіння, 

але багато чого 

не чути в плані 

поліфонії, туше, 

риторики і 

фразування. 

Приголомшливо 

веде лівою рукою 

басову лінію. 

Всі голоси добре 

прослуховуються. 

Канонічне й 

інтеллектуальне 

виконання  

 

Дивовижне 

голосоведіння 

підкреслюється 

положенням рук і 

аплікатурою. 

Від варіації до 

варіації широко 

користується 

зміною регістрів  

Голосоведіння 

відмінно 

прослуховується: 

діалоги між 

голосами, а 

також бас, на 

який все 

спирається 

Постановка рук 

Широко 

використовує 

регістри,включає 

обидві вісімки, 

але 

Кисті 

виявляються 

нижче пальців на 

обох клавіатурах. 

Позиційна гра з 

Зразково-показова 

клавесинна 

постановка. Руки і 

лікті розташовані 

досить низько до 

Руки виконавця 

виглядають 

майже статично, 

пальці 

максимально 
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неавтентичний 

клавесин-гібрид 

дає громіздке 

звучання без 

«повітря» 

Класична 

піаністична 

постановка 

досить статичною 

постановкою. 

Рухи дуже 

зібрані, кінчики 

пальців 

підтягнуті. 

«Чистий» 

клавесиніст.  

 

клавіатури. 

Використовує 

добахівську 

постановку і 

аплікатуру, 

зокрема, без 

підкладання 

великого пальця. 

При грі наверх 

(направо) беруть 

участь третій і 

четвертий пальці, 

а при виконанні 

вниз (вліво) 

перший і другий 

пальці. 

наближені до 

клавіатури і 

зовсім не 

піднімаються 

високо. 

Штрихи, фразування 

Багато нарочито 

уривчастих 

фортепіанних 

штрихів, які для 

клавесина 

абсолютно 

недоречні 

Грамотно і 

канонічно 

виконує кожну 

прикрасу. 

Усі рухи 

продумані, 

присутнє inegalite 

Виконавець 

імітує, як звук 

«тягнеться» на 

клавесині. (майже 

спів на клавесині). 

Він дивно 

«володіє» часом. 

Привертає увагу 

рельєфний 

пунктир, 

різноманітність 

штрихів, 

використання 

франц. інегалите 

Розшифровка мелізматики 

Велике значення 

надає прикрасам 

– дуже ювелірно 

їх обігрує.  

Арпеджіато грає 

піаністично 

зверху, а не 

знизу, як, 

зазвичай, 

клавесиністи 

Вишукано і 

детально 

проробляється 

кожна прикраса. 

За його 

виконанням 

можна скласти 

всю таблицю 

прикрас, 

настільки все 

зрозуміло і ясно 

У загальну 

мелодійну лінію 

укладаються 

прикраси, що 

мають внутрішнє 

дихання і тяжіння. 

Арпеджіато 

виконавець грає 

в Арії за першим 

разом знизу, а за 

другим —зверху. 

Кожна прикраса 

виконується 

вишукано, 

зосереджено, 

уважно та 

осмислено. 

Арія 

Арію грає дуже 

повільно, темп 

затягнутий. 

Вагнерівська 

нескінченна 

мелодія, багато 

споглядальності 

темп Largo, Grave 

(ближче до 

запису Г. Гульда 

1981 р.). Поважно 

виконує арію: 

суворо та 

раціонально, 

темп ~ Largo 

(наближається до 

записів М. Юдіної 

та 

Г. Гульда 1955 р.)  

Широко 

використовує 

темп~ приблизно 

такий, як у Глена 

Гульда 1981 р. 

Все набагато 

зрозуміліше.  

Ясно 

відчувається 
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й замилування у 

грі.  

Іноді переходить 

на занадто 

громіздкий звук. 

Любить 

сповільнювати 

темп до кінця 

кожної частини 

– типова риса 

романтичних 

концепцій. 

трохи по-

німецьки, 

призупиняючи 

рух наприкінці 

кожного 

двутакта. 

Тактові риси 

дуже відчутні: 

починає кожен 

такт як заново 

inegalite й rubato. 

«По-шопеновскі» 

розтягує кожну 

прикрасу, хоче її 

під лупою ніби 

роздивитися. 

Має звичку 

наприкінці кожної 

частини робити 

легке 

уповільнення. 

стиль 

французьких 

клавесиністів. 

Усі морденти і 

все розмаїття 

прикрас сяють, 

як дорогоцінне 

каміння. 

 

Варіація 1 

Дуже 

уповільнений 

темп, який 

поступово 

розганяється  

Велике значення 

приділяє 

використанню 

різних мануалів і 

регістрів.  

Темп стриманий. 

Бас вносить 

суворість та 

величність. 

Схоже на 

концепцію 

Г. Гульда 1981 р., 

а саме, 

відчувається 

чередування 

темпу від 

повільного до 

швидкого. 

Виконавець чітко 

свінгує та 

«розгойдує» фразу 

і темп. 

Трошки 

поспішає й 

підганяє темп, 

збивка акценту з 

сильної долі на 

слабку. 

Варіація 2 

Виконавиця 

реалізує 

концепцію 

постійного 

збільшення 

темпу від 

варіації до 

варіації.  

Логічно 

продовжує 

попередню 

варіацію і за 

темпом і за 

станом. 

Чітке триголосся 

чутне як нібито 

виконання на 

трьох клавесинах. 

Темпове 

продовження 

попередньої 

варіації. Темп 

вибудовується за 

наростаючої, від 

повільного до 

постійно 

прискорюваного.  

Поєднання 

плавних штрихів 

правої руки й 

легких, гострих 

лівої. 

Виконавець 

починає 

спокійніше, 

не намагається 

зробити дану 

варіацію 

логічним 

продовженням 

попередньої 

частини. 
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