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вокально-фортепіанний ансамбль в дискурсі  
творЧоЇ діяльності концертмейстера та вокаліста

леонтієва с.л.
інститут мистецтв 

київського університету імені Бориса грінченка

Стаття присвячена вивченню музичної діяльності в галузі співтворчості учасників ансамблю. розгляда-
ється вокально-фортепіанний дует, як приклад ансамблевого виконавства співака та піаніста. зроблено 
акцент на структурі діяльності особистості, що базується на формулі «потреба – мотив – дія – мета – 
фактор» та її втілення у співтворчості концертмейстера та вокаліста. всі елементи формули розглядають-
ся з позицій сценічної, практичної діяльності. в статті доведено, що спільна дія для реалізації сумісного 
творчого результату це природній діалектичний прояв поєднання співучості одного інструменту (людсько-
го голосу) та ударності іншого (фортепіано як клавішно-ударний інструмент).
ключові слова: співтворчість, вокаліст, концертмейстер, діяльність, вокально-фортепіанний ансамбль.

Постановка проблеми. Серед прикладів 
професійної спрямованості музичної діль-

ності особливе місце займає ансамблеве виконав-
ство та якщо ансамбль споріднених інструментів 
або вокалістів має спільні виконавські завдання, 
то безпосередньо вокально-фортепіанний дует 
має спільне завдання при достатньо різноманіт-
ному спектру виражальних засобів відмінних 
один від одного за виконавською технікою та зву-
кодобувальною системою. з одного боку голос, як 
інструмент вокаліста та фортепіано – клавішно-
ударний інструмент. але поєднанні твором, вони 
мають спільну мету та завдання. це створює 
специфічну сферу музичної діяльності у формі 
вокально-фортепіанного дуету. ця сфера, перш 
за все, тісно пов’язана зі спільною діяльністю во-
каліста з концертмейстером, а тому є може роз-
глядатися як вузькоспеціалізована тема у гло-
бальному понятті «діяльність особистості».

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблема діяльності досліджувалася багатьма філо-
софами, педагогами, психологами. значний внесок 
у розвиток цієї проблеми внесли о.в. Брушлин-
ський, Ф.м. гоноболін, л.П. гримак, м.в. гриньова, 
Ю.о. гусєв, в.в. давидов, л.о. зеленов, Є.м. іва-
нова, н.в. кузьміна, о.м. леонтьєв, в.С. лозниця, 
в.Б. Савицький, в.о. Сластьонін, л.д. Столяренко, 
х. хекхаузен, т.і. Шевченко та ін.

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. в більшості своїй досліджен-
ня, що присвячені цьому питанню, висвітлюють 
питання окремої роботи концертмейстера чи во-
каліста, або розглядають без сумніву важливі 
складові виконавської практики вокаліст-піаніст, 
при цьому нівелюючи той факт, що процес спів-
творчості має в собі більш ніж поєднання спіль-
ним твором та задумом композитора. звідси по-
ходить й актуальність даної статті.

мета роботи дослідити специфіку співтвор-
чості вокаліста та концертмейстера у вокально-
фортепіанному дуеті.

виклад основного матеріалу. Соліст і піаніст 
(концертмейстер) в художньому сенсі є членами 
єдиного, цілого музичного організму. мистецтво 
акомпанементу – це такий ансамбль, в якому 
фортепіано належить величезна, аж ніяк не під-
собна роль, яка не вичерпується суто службовими 
функціями гармонійної та ритмічної підтримки. 

особливістю ансамблевої творчості є взаємодія 
декількох індивідуумів, кожен з яких привно-
сить в колектив свій власний, індивідуальний, не 
схожий ні на що інше внутрішній світ зі своїми 
суб'єктивними якостями – характером, темпера-
ментом, способом думок і т.д. «Справжнє поняття 
колективу, – писав л.н. раабе, – має на увазі ор-
ганічне злиття індивідуальностей, особливу «ко-
лективну індивідуальність», якій і відрізняється 
один ансамбль від іншого» [6, с. 6]. тобто в основі 
даного процесу знаходиться така форма діяль-
ності, яка повинна забезпечувати творчу взаємо-
дію усіх учасників ансамблю.

традиційно підрозділяють діяльність на про-
дуктивну і репродуктивну. Під продуктивною ді-
яльністю розуміється така, за якої створюється 
продукт, новий за своєю суттю. репродуктивна 
діяльність припускає створення продукту, що 
повторює створене раніше. у такому поділі типів 
діяльності значною мірою є присутнім соціальне, 
тобто оцінка новизни продукту діяльності.

н.г. дьяченко пропонує структуру діяльності 
особистості, що складається з таких компонентів: 
потреба – мотив – дія – мета – фактор зацікав-
леності [2, с. 18]. відправним фактором діяльності 
особистості є сформована потреба, яку автор ви-
значає як осмислене й активне прагнення люди-
ни до певних умов життя і діяльності.

в контексті теми, якій присвячена дана стат-
тя, фактором є конкретний сценічний виступ, 
концертний варіант твору. мотив – необхідний 
компонент будь-якого акту діяльності, оскільки 
практично будь-яка зовнішня інформація, що 
надходить у центральну нервову систему, зістав-
ляється з мотивацією, що домінує в даний момент 
й оцінюється нею. це поняття корелюється з іс-
нуванням спільного музичного твору у вокаліста 
та концертмейстера, спільної інтерпретації цього 
твору. усвідомлення мотиву породжує в люди-
ні ясну мету і зумовлює певні дії, що забезпе-
чують її реалізацію. реалізована мета взаємодіє 
з потребою й в такий спосіб формує та регулює 
діяльність загалом, а такий чинник як зацікав-
леність впливає на ефективність і успішність 
здійснення діяльності особистості.

тобто між концертмейстером та вокалістом по-
стає не тільки спільне завдання, скільки виникає 
певна співтворчість, результатом якої повинна 
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стати існування перцептивних образів у слухача, 
що базується на предметності при як засобу вне-
сення в перцептивні образи синтезу властивостей 
твору (що закладено композитором та епохою) 
та властивостей вокально-фортепіанного дуету.

взаємодію як організацію спільної діяльності 
розглядає г.м. андрєєва [1, с. 114]. дослідниця 
наголошує на трьох можливих формах взаємодії:

1) спільно-індивідуальна діяльність – коли 
кожний учасник робить свою частину спільної 
роботи незалежно від інших. ця форма набуває 
актуальності в моменти роботи кожного учас-
ника вокально-фортепіанного дуету над своєю 
власною партією. Безсумнівно, що це стосується 
перш за все технічних моментів вивчення тексту, 
подолання технічних труднощів тощо.

2) спільно-послідовна діяльність – коли загаль-
на задача виконується послідовно кожним учас-
ником. у вокально-фортепіанному дуеті учасники, 
які намагаються охопити твір повністю, намага-
ються передавати один одному низку звуків, де 
кожен використовує свої власні виражальні засо-
би вступає в складну творчу взаємодію.

3) спільна взаємодіяльність – коли відбува-
ється одночасна взаємодія кожного учасника 
з усіма іншими. Саме ця, зазначена класифікація 
взаємодії заслуговує на увагу, оскільки профе-
сійна взаємодія співака і концертмейстера нале-
жить до спільної взаємодіяльності.

При аналізі взаємодії має значення і той 
факт, як усвідомлюється кожним учасником 
його внесок у спільну діяльність. Саме це усві-
домлення сприяє плануванню та побудові та ко-
рекції стратегії. це корелюється з психологіч-
ним механізмом взаємодії, що заснована тільки 
на взаєморозумінні між його учасниками. Саме 
це є підґрунтям для втілення успішної стратегії 
і тактики спільних дій, та їхнього взаємообміну. 
якщо стратегія взаємодії визначена характером 
відношень, представлених діяльністю що вико-
нується, то тактика взаємодії визначається без-
посереднім уявленням про партнера.

інакше кажучи, взаємодія тоді повноцінно іс-
нує в діяльності концертмейстера та вокаліста, 
коли підсумком суб'єктивних дій є можливість 
диференціації об'єктивних і суб'єктивних компо-
нентів образу. Саме це дозволяє говорити, про 
спільне відношення до я звуку як асоціації із 
чимось подібним, схожим, для впізнання музики 
(почув – уявив-згадав).

в такому контексті вочевидь стає важливим 
роль та значення кожного з учасників дуету.  
Слід уточнити, що вокально-фортепіанний дует – 
це співтворчість двох художників і артистів. Спі-
вакові спочатку відведена роль соліста, і піаніст 
часто залишається «в тіні» вокаліста, між тим як 
він виконує зовсім не допоміжну роль, яка ви-
черпується чисто службовими функціями гар-
монії та ритмічної підтримки партнера. обидва 
виконавці є рівноправним членами єдиного, ці-
лісного музичного організму.

відповідно до музичного словника гроува, 
етимологія слова «акомпанемент» походить від 
французького accompagnement – «супровід», що 
означає «всі голоси (шари музичної фактури), 
що супроводжуюють провідну мелодію (лінію)» 
[4, с. 24]. таке бачення специфіки концертмей-
стерської роботи не цілком відповідає етимології 

слова, що визначає уміння узгоджувати – гар-
монізувати дії ансамблістів. у цьому випадку пі-
аніст-концертмейстер здійснює особливого роду 
художню діяльність, що відрізняється від май-
стерності – уміння соліста» [3; 4].

таким чином, в самому слові «концертмей-
стер» висвічується синтетична природа функ-
цій піаніста в ансамблевому мистецтві: з одного 
боку, лідера, майстра, з іншого – що супровод-
жує, що підтримує. При цьому слід наголосити 
на наявність в вокально-фортепіанному дуеті так 
званого неформального лідера – вокаліста, саме 
від його партії та виконавської манери повинна 
йти ініціатива координатора міжособистісного 
спілкування.. таке спілкування може бути твор-
чо продуктивним тільки в тому випадку, якщо 
воно правильно організована і направлена на ви-
рішення конкретних професійних завдань, що 
стоять перед музикантами. Бо кінцевою метою 
постає грамотна інтерпретація твору, його вико-
навство на концертній естраді. 

звісно, що спільне виконання відрізняється 
тим, що і загальний план, і всі деталі інтерпре-
тації твори є плодом роздумів і творчої фантазії 
не одного виконавця, а обох партнерів по вико-
нанню – вокаліста і концертмейстера – і реалі-
зуються вони їх об'єднаними зусиллями. Процес 
дозрівання художнього задуму і процес його вті-
лення в конкретних звукових образах у партне-
рів по ансамблю можливи при спільній роботі.

Створення спільного плану інтерпретації, ху-
дожнього образу твору в цілому – процес над-
звичайно індивідуальний і майже не піддається 
фіксації і спостереженню. зазвичай і вокаліст, 
і концертмейстер можуть лише дуже приблиз-
но пояснити словами сутність своїх намірів, тому 
вони частіше вважають за краще безпосередньо 
музичний показ, використовуючи основні засоби 
музичної виразності – фразіровку, темп, дина-
міку та ін.

також необхідним вважається вказати, що 
партнери по ансамблю починають роботу з роз-
криття змісту, з виявлення художнього образу 
і стилю твору і, виходячи з цього, шукають ха-
рактер звучання, тембральність, нюанси, темп 
та ін. Працюючи над вокальним твором, необхід-
но дбайливо звертатися з літературним текстом, 
заглиблюватися в задум автора – виконавці по-
винні знати, чим навіяно той чи інший вірш, за 
яких обставин виник даний твір. для того щоб 
відчути потрібний стиль і характер виконання, 
треба чуйно і дбайливо ставитися до задумів ав-
торів літературних текстів і втілює їх музиці.

висновки. в аспекті спільної діяльності во-
каліста і концертмейстера виконання твору по-
стає як результат творчої взаємодії, яка є в свою 
чергу досягненням вищого рівня сумісної вико-
навської діяльності. Співтворчість між співаком 
і концертмейстером виникає як конкретне втілен-
ня діалектичного природнього розвитку, як теза 
та антитеза вокального та інструментального, 
відповідно така діяльність пропагує певну спе-
цифіку, яка ґрунтується на міжособистісній су-
місності партнерів, заснованої на оптимальному 
поєднанні (подібності або взаємодоповнюваності) 
індивідуально-психологічних характеристик осо-
бистості, таких як: ціннісні установки, інтереси, 
мотиви, потреби, особливостей темпераменту.
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міжособистісна сумісність індивідів забез-

печує продуктивність спілкування і при певних 
умовах здатна переростати в сумісність групо-
ву, що є соціально-психологічним показником 

згуртованості учасників вокально-фортепіанно-
го ансамблю, яка постає наслідком формування 
відповідної потреби, мотиву та спільні дії для її 
реалізації.
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вокально-фортепианнЫй ансамбль в дискурсе  
творЧеской деятельности концертмейстера и вокалиста

аннотация
Статья посвящена изучению музыкальной деятельности в области сотворчества участников ансамбля. 
рассматривается вокально-фортепиано дуэт, как пример ансамблевого исполнительства певца и пи-
аниста. Сделан акцент на структуре деятельности личности, основанный на формуле «потребность – 
мотив – действие – цель – фактор» и ее воплощение в сотворчества концертмейстера и вокалиста.  
все элементы формулы рассматриваются с позиций сценической, практической деятельности. в ста-
тье доказано, что совместное действие для получения совместного творческого результата это естес-
твенное диалектическое проявление синтеза напевности одного инструмента (человеческого голоса) 
и ударности другого (фортепиано как клавишно-ударный инструмент).
ключевые слова: сотворчество, вокалист, концертмейстер, деятельность, вокально-фортепианный ан-
самбль.
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VOCal-pianO enSemble in The diSCOurSe  
Of CreaTiVe aCTiViTy Of The COnCerTmaSTer and VOCaliST

Summary
the article is devoted to the study of musical activity in the field of co-creation of the ensemble members. 
the vocal-piano duo, as an example of the ensemble performance of the singer and pianist, is considered. 
the emphasis is placed on the structure of the personality activity based on the formula "need – mo-
tive – action – goal – factor" and its implementation in the co-operation of the concertmaster and vocalist.  
all elements of the formula are considered from the point of view of the stage, practical activity.  
it is proved in the article that the joint action to realize a coherent creative result is a natural dialectic 
manifestation of the combination of the coherence of one instrument (human voice) and piano as a key-
board perkussion instrument).
Keywords: co-creation, vocalist, concertmaster, activity, vocal-piano ensemble.


