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1. Актуальність теми дисертації. Культурно-мистецький профіль 

сьогодення характеризується розширенням стилістичного та жанрового діапазону 

музично-виконавської практики, зростанням ролі нових технологій музичної 

творчості, потребою в оновленні виконавського репертуару, інтенсивним 

розвитком фестивального та конкурсного руху, інтересом до старовинної музики і 

автентичного, «історично інформованого» виконавства. Отже, ревізія 

дисертанткою музичної спадщини австро-німецьких композиторів XVIII століття 

у напрямку класифікації зразків клавірного концерту означеної доби на основі 

міжжанрових зв’язків, специфіки композиційної будови, тематизму, форми; 

систематизації їх на засадах регіонального та жанрово-стильового підходів, 

уточнення стильових норм ретроспективної виконавської реалізації вбачається 

актуальною і своєчасною.

2. Зв’язок роботи з науковими програми, темами, планами. Той факт, що 

дисертація виконана відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка й 

становить частину наукової колективної теми кафедри образотворчого мистецтва, 

музикознавства та культурології «Українське мистецтво в процесі світової 

інтеграції: від минулого до сьогодення» (державний реєстраційний номер 

011611000896) також свідчить на користь актуальності досліджуваної проблеми.



Тему дисертації затверджено (протокол № 3 від 29 жовтня 2018 року) та 

перезатверджено (протокол № 9 від 1 березня 2021 року) вченою радою 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

3. Наукова новизна і теоретичне значення дисертації полягає в тому, 

що вперше в українському музикознавстві простежено зміни стильової парадигми 

в музичному мистецтві XVIII ст. у їх взаємозв’язку із розвитком клавірного 

концерту в композиторській та виконавській практиці доби, визначено місце 

клавірного концерту в жанрово-стильовому просторі бароко та класицизму; 

систематизовано зразки клавірного концерту австро-німецьких композиторів 

XVIII ст. на засадах регіонального та жанрово-стильового підходів, визначено 

роль національної складової у формуванні австро-німецького клавірного 

концерту, окреслено її вплив на композиційні, драматургічні та 

формоутворювальні чинники жанру; відзначено проекції і значення клавірного 

концерту в подальшому розвитку музичних жанрів та виконавської практики, 

розглянуто музикознавчі концепції і узагальнено здобутки сучасних досліджень з 

означених питань, систематизовано матеріали про австро-німецький концерт 

XVIII ст. у цілому; встановлено етапи відродження клавесинного (клавірного) 

виконавства у ХІХ-ХХІ ст. із визначенням у цьому місця австро-німецького 

клавірного концерту; створено підґрунтя для складання відкритої бази даних з 

типологізації клавірного концерту австро-німецьких композиторів XVIII ст. та 

репертуару як напрямку історично інформованого виконавства (і у вітчизняному 

просторі).

Уточнено наукові поняття щодо стильових і жанрових моделей барокового 

та класичного клавірного концерту, а також інтонаційних та художньо-образних 

зв’язків жанру в творчості австро-німецьких композиторів. Подальшого розвитку 

набули наукові положення про: жанрову систему клавірних концертів щодо 

використання клавішних інструментів різної механіки, систематизацію 

виконавського репертуару з точки зору жанрової класифікації.

4. Наукове та практичне значення результатів дисертації. Результати 

дослідження можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях з



музикознавства та у навчальних курсах мистецьких закладів освіти з: теорії та 

історії виконавського мистецтва, методики викладання гри на старовинних 

клавішних інструментах, історії та теорії культури, історії музики, аналізу 

музичних творів. Матеріали дисертації можуть застосовуватись у виконавській та 

педагогічній діяльності.

5. Повнота викладення матеріалу дисертації у наукових публікаціях.

Основні результати дисертації висвітлено у 8 одноосібних публікаціях, з них 3 - у  

спеціалізованих фахових виданнях, затверджених МОН України, 2 - у  

закордонних періодичних виданнях, 3 - у  матеріалах науково-практичних 

конференцій.

6. Ступінь обгрунтованості наукових положень. Дисертація містить 

результати власних досліджень, використання ідей, результатів і текстів інших 

авторів мають посилання на відповідне джерело.

Теоретичну базу дослідження становлять концепції і наукові розвідки в 

галузі теоретичного та історичного музикознавства, з композиторської та 

виконавської практики австро-німецького музичного мистецтва XVIII ст., 

насамперед, з теорії та історії клавірного концерту, аналізу композиторської 

творчості, основ композиції, інтерпретації та виконавства тощо.

Методологія дослідження спирається на фундаментальні поняття із 

суміжних областей знань, що застосовуються з метою узагальнення 

дослідницьких здобутків щодо типології; класифікації клавірного концерту доби 

бароко та класицизму; упорядкування клавірних концертів австрійських та 

німецьких композиторів зазначеного періоду; для створення підґрунтя 

формування відкритої бази даних стосовно композиторського (періодизація 

творчості, типологізація клавірних концертів) та виконавського (систематизація 

репертуару, узагальнення тенденцій щодо його розвитку та інструментальної 

варіантності) боків реалізації клавірного концерту австрійських та німецьких 

композиторів XVIII ст.; визначення жанрових моделей та вивчення спеціальних 

питань, що стосуються виявлення специфічних ознак (стильового спрямування, 

структури, виразних і технічних засобів та ін.) австро-німецького клавірного



концерту XVIII ст. Все вищезазначене засвідчує обґрунтованість наукових 

положень дисертаційного дослідження.

7. Структура та зміст дисертації, її завершеність та відповідність 

встановленим вимогам щодо оформлення. Дисертація складається із анотацій, 

вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (214 позицій, з них 52 -  іноземними мовами) та додатків. 

Загальний обсяг роботи -  197 сторінок, з них 165 -  основного тексту.

Розділ 1 «Клавірний концерт XVIII століття: історико-теоретичний

дискурс» містить три підрозділи: 1.1 «Клавірний концерт XVIII століття: 

історико-культурні константи доби», 1.2 «Жанр клавірного концерту в 

історіографічному та джерелознавчому контексті», 1.3 «Клавірний концерт в 

творчості аветро-німецьких композиторів: стильовий аспект». У ході наукового 

дискурсу авторка доходить висновку, що австро-німецький клавірний концерт 

XVIII ст. розвивався в умовах різних національних впливів, діяльності 

професійних музикантів поряд з музикантами-любителями, розширення 

оркестрових колективів (та створення нових), еволюції клавішних інструментів 

(особливо з ударною механікою), зміни стильової парадигми (бароко -  

класицизм), образного змісту, принципів формотворення і техніки композиції.

Дисертантка слушно зауважує, що в історіографічному та джерелознавчому 

аспектах жанр клавірного концерту досліджується в кількох напрямах: клавірний 

концерт як новітній жанр в австро-німецькій музиці XVIII ст. (Г. Бесселер, 

В. Бобровський, М. Ф. Буковцер, Л. Бутір, А. Гатчингс, М. Гінсон, Б. Гншгов, 

М. Друскін, Г. Енгель, А. Каре, Й. Маттезон, Г. Й. Мозер, Г. Мурадян, 

Г. Стахевич, І. Тайманов, М. Телбот, А. Шерінг); побутування клавірного 

концерту в культурному середовищі австрійських та німецьких міст у  XVIII ст. 

(О. Алексєєв, О. Антонець, Н. Харнонкур, Є. Безрядіна, Є. Дуков, Л. Кириліна,

І. Оношко, М. Тараканов, Г. Ципін, О. Шакірьянова); вплив будови клавішних 

інструментів на формування жанрів інструментальної музики XVIII ст. 

(В. Івановський, Н. Калєнтьєва, В. Конен, Т. Ливанова, О. Любимов, 

В. Манфредіні, А. Мофа, Г. Нейгауз, І. Стюарт); жанрово-стильові та



виконавські аспекти клавірного концерту XVIII ст. (М. Бажанов, Ч. Берні, 

Е. Лайнсдорф, М. Лобанова, І. Малофеева, В. Пістон, І. Сусідко); роль 

композиторів мангеаймської школи у  формуванні нової композиції концерту 

(О. Дворницька, О. Гумерова, Б. Пелкер, П. Помазова).

В розвитку жанр клавірного концерту барокової та класичної доби виділено 

два основних напрями -  північнонімецький (з центром у Берліні), представниками 

якого були К. Ф. Абель, Й. Агрелл, Й. С. Бах, В. Ф. Бах, К. Ф. Е. Бах, ранній 

Й. К. Бах, Й. А. Гассе, Й. Г. Гольдберг, Й  Г. Граун, К. Г. Граун, Й  Г. Мютел, 

К. Ніхельманн, та південнонімецький (з центром у Відні), який представляли 

Г. Ф. Вагензейль, Й. Б. Ванхаль, Й. Вейфель, Й. Гайдн, Ф. А. Гофмайстер, 

А. К. Д. Діттерсдорф, Ф. К. Дуссек, Я. Л. Дуссек, В. А. Моцарт, Л. А. Кожелух 

(південнонімецький). Стильова панорама музичного мистецтва Австрії та 

Німеччині формувалась під впливом активних міграційних процесів, їх культура 

зазнала змішування з іншими національними стилями, особливо чеським, 

моравським, угорським. У зв’язку з цим визначну роль у розвитку концертного 

жанру мала мангеймська школа на чолі зі Я. Стаміцем.

Розділ 2 «Австро-німецький клавірний концерт у виконавській практиці» 

також містить три підрозділи: 2. 1 «Жанр клавірного концерту XVIII століття та 

виконавство на старовинних клавішних інструментах: дослідження, практика, 

інтерпретація», 2. 2 «Клавірний концерт у концертній творчості та записах 

європейських клавесиністівОшибка! Закладка не определена.», 2. З «Австро- 

німецький клавірний концерт у виконавській практиці і наукових розробках 

українських клавесиністів». На основі вивчення виконавського досвіду XIX- 

XXI ст. розглянуто етапи відродження клавесинного (клавірного) виконавства 

зазначеного періоду та визначено в цьому роль австро-німецького клавірного 

концерту, виявлено закономірності формування вітчизняного історично 

інформованого виконавства.

У ході дослідження авторка наголошує, що в XIX столітті еволюція 

клавішних інструментів привела до зміни виконавських пріоритетів, але 

клавесинна музика, зокрема концерти Й. С. Баха, були популярними серед



піаністів романтичної доби. Відзначається, що з кінця XIX століття окрему галузь 

становлять фортепіанні транскрипції бахівських творів, а також творів інших 

композиторів барокової доби (Ф. Бузоні). До цього часу належить й виникнення 

історично інформованого виконавства, пов’язаного з відношенням до клавесину 

як до інструменту минулого. Засновниця цього напрямку В. Ландовська створила 

всесвітньо відому школу гри на клавесині. Репертуар клавесиністки та її 

найближчих послідовників складався з відомих клавірних концертів Й. С. Баха, 

пізніше додалися концерти Й. Гайдна та В. А. Моцарта. Клавесинний репертуар 

виконавців поступово розширився, в середині XX століття до нього входили 

концерти К. Ф. Абеля, Й. Г. Альбрехтсбергера, синів Баха, І. А. Бенди, 

Ф. К. Бріксі, Г. К. Вагензейля, Й. Г. Вальтера, А. К. Д. Діттерсдорфа, 

Я. Л. Дуссека, Й. Ф. Кірнбергера, Й. Б. Крамаржа, Г. М. Монна, Й. Г. Мютела, 

Й. Г. Наумана, Ф. К. Ріхтера, Г. Ф. Телемана та ін.

Уявлення про сучасне клавесинне (клавірне) виконавство формує творчість 

відомих клавесиністів ХХ-ХХІ ст., таких як І. Альгрім, Б. ван Асперен, С. Бауер, 

Е. П. Біггс, Р. Вайрон-Лакруа, Й. Гала, А. Герреро, Ю. Дрейфус, Е. Зеллгайм, 

X. Ітурбі, А. Кертис, Р. Кіркпатрік, Т. Копман, Г. Леонхардт, В. Лукс, О. Любімов, 

Л. Ніколсон, Ф. Ноймайєр, Й. Песль, Т. Піннок, Г. Пішнер, 3. Ружичкова, 

Л. Сгріцці, Е. Стефанська, А. Схондервурд, Я. Тума, В. Херманова, 

Я. Шебештьєн, X. Шеллі, К. Шорнсхайм, М. Шпаньі, В. Шпурни та ін. Вітчизняне 

історично інформоване виконавство -  це відносно молода галузь, підвалини якої 

закладено 25 років тому в Національній музичній академії України імені 

П. І. Чайковського. Вітчизняна клавесинна школа орієнтована на різноманітний 

репертуар, але клавірні концерти (в тому числі австро-німецькі) складають 

невелику частину, в основному він гуртується навколо клавесинних концертів 

Й. С. Баха (постійний репертуар відомих українських клавесиністок О. Жукової, 

Н. Сікорської, Н. Фоменко, С. Шабалтіної, О. Шадріної-Личак).

Розділ 3 «Жанрово-стильові проекції клавірного концерту у творчості 

айстро-німецьких композиторів» складається з чотирьох підрозділів:

3.1 «Барокова модель клавірного концерту у творчості Й. С. Баха»,



3.2 «Ранньокласичний зразок концерту для клавіру: специфіка жанрової моделі»,

3.3 «Клавірний концерт середини - другої половини XVIII століття», 3.4 «Клавірні 

концерти В. А. Моцарта як еталон жанру». Зазначено, що клавірний концерт в 

творчості австро-німецьких композиторів впродовж XVIII ст. розвивався в 

парадигмі зміни стильових напрямів -  від бароко до класицизму. При тому 

зразком для німецьких композиторів були концерти італійських майстрів 

{concerto grosso та concerto da earner о). Надано історичну ретроспективу 

виникнення жанру клавірного концерту саме в Німеччині. Проте традиція 

використання клавесину ж  солюючого інструменту розвинулась не одразу, тому 

що клавесин, маючи суто фактурні функції, вважався інструментом contimo. 

Виникнення жанру було пов’язано в першу чергу з музичною діяльністю 

Й. С. Баха, який у своїй творчості перекладав для клавесину не тільки власні 

твори, а й концерти своїх сучасників. Поява інструментів з молоточковою 

механікою (піанофорте, хаммерклавір, англійське фортепіано) швидко зацікавила 

композиторів, які побачили в них необмежені мелодичні та динамічні можливості. 

Значне місце саме в концертному жанрі цим інструментам приділили сини Баха.

У цей час (ближче до середини століття) жанрові дефініції стали більш 

чіткими: роль соліста -  провідною; обов’язкова наявність віртуозної каденції, яка 

базувалась на тематизмі твору (на початку своєї появи була необов’язкова до 

запису, але щодалі композитори фіксували її в нотному тексті та визначили 

місцерозташування у формі); тричастинність з жанровими ознаками кожної 

частини (сонатне allegro -  менует -  рондо); подвійна експозиція (оркестрова та 

сольна); поступове введення в оркестровий/ансамблевий склад дерев’яних і 

мідних духових та ударних інструментів; якісна зміна тематизму відповідно до 

кантиленних можливостей молоточкових клавірів.

Клавірний концерт у XVIII століття досяг свого розквіту у творчості 

В. А. Моцарта, який зі всіх інструментів віддавав перевагу піанофорте. 

Інструментальна музика композитора тісно пов’язана з оперною, це стосується 

композиційної будови, мелодики тематизму. Це уможливило створення



надзвичайно яскравих образів у інструментальних жанрах, де композитор нібито 

змальовував музичні характери своїх оперних героїв.

8. Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Позитивно й 

високо оцінюючи представлене дасертаційне дослідження, вважаємо доцільним 

задати дисертантці уточнюючи питання.

1. У вступі Ви пишете про можливість формування відкритої бази даних 

композиторського та виконавського репертуару. Що мається на увазі?

2. У другому розділі йдеться про виконавський аспект та прослідковано 

закономірності у розширенні репертуару та сольного інструментарію. Скажіть, чи 

охопили Ви це питання цілісно, адже творчість не всіх видатних виконавців 

простежено?

3. Чому в аналітичному третьому розділі обрано саме таке коло творів, і чому 

клавірним концертам східноєвропейських композиторів приділено не так багато 

уваги, попри їх величезний вплив на розвиток австро-німецького клавірного 

концерту, на чому, власне, постійно акцентується у дисертації?

4. За яким принципом обрано ту чи іншу методику аналізу клавірних 

концертів, адже вона змінюється?

5. Чому до аналізу не включено органні концерти Г.Ф. Генделя, які згадуються 

у підрозділі 3.2. «Ранньокласичні зразки концерту для клавіру: специфіка 

жанрової моделі»?

9. Загальний висновок. Дисертаційна робота Соловйової Оксани 

Анатоліївни «Клавірний концерт XVIII століття у творчості австро-німецьких 

композиторів: теоретичний та виконавський аспекти» на здобуття наукового 

ступеня кандидата мистецтвознавства (доктора філософії) з галузі знань 02 -  

«Культура і мистецтво» за спеціальністю 025 - «Музичне мистецтво» за 

актуальністю, науково-теоретичним рівнем, новизною постановки та 

розв’язанням проблем, практичним значенням відповідає вимогам пунктів 9, 11- 

14 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (із змінами, внесеними



згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015, № 1159 

від 30.12.2015, № 567 від 30.12.2015, № 943 від 20.11.2019) та на підставі Порядку 

проведення експерименту з присудження доктора філософії, який затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167.
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