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ВИКОНАВСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В КОНТЕКСТІ 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО БАЯННОГО МИСТЕЦТВА 

Виконавська майстерність на високому художньому рівні 

неможлива без адекватного специфічно-виконавського, філософського, 

артистичного, емоційно-інтелектуального мислення. Розвиток 

компонентів цього, так званого, художнього типу мислення є 

незкiнченним у своєму вдосконаленні. Але ж основою для 

переконливого трактування змісту, розкриття логічно-послідовної думки 

композитора, духовної сфери твору ми вважаємо виконавську 

майстерність.  

Мета статті – висвітлити чинники впливу та складові 

виконавського процесу, які обумовлюють переконливе трактування, 

інтерпретацію художнього змісту твору інструменталістом-баяністом. 

За сторінками «Музичної енциклопедії» інтерпретація – це 

художнє тлумачення співаком, інструменталістом, диригентом, 

камерним ансамблем музичного твору у процесі його виконання, 

розкриття ідейно-образного змісту музики виразовими і технічними 

засобами виконавського мистецтва (4). Висвітлюючи поняття 

інтерпретації у виконавському процесі, ми говоримо, насамперед,  про 

художній образ музичного твору, який розкриває для слухача 

конкретний виконавець, спираючись на власні слухові уявлення, 

асоціації, емоційні відчуття. Отже, йтиметься про духовну сферу 
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мистецтва. Та чи можливо досконало і переконливо розкрити художній 

зміст, не маючи певних рухо-моторних навичок? Якою мірою 

сполучаються між собою ці протилежні сторони виконавського процесу? 

Ми погоджуємось з думкою О. Шульпякова, що «розвиток 

техніки і становлення художньої свідомості являє собою єдиний, 

діалектичний, одночасний процес, у якому обидві сторони взаємодіють і 

взаємообумовлюють одна одну» (7). В основній частині статті спробуємо 

довести означену тезу. 

При першому знайомстві з твором дуже важливо дослідити вплив 

чинників на особистість композитора: епохи, історичного середовища, 

стилістичних особливостей, суб’єктивного почерку композитора. 

Невід'ємним помічником у роботі над виявленням ідейно-образного світу 

твору стає програмність.  

Наступний акцент у вивченні музичного матеріалу варто зробити 

на детальному аналізі форми, структури, драматургії розвитку твору. Ця 

робота має носити стратегічний і всеосяжний характер. Передумовою 

успішного донесення до слухача емоційно-інтелектуального змісту п'єси 

стає чітке визначення головної кульмінації – найвищої точки розвитку 

музичної тканини. А логічно-послідовний динамічний розвиток 

музичних інтонацій, що передують їй, має стати вагомим підґрунтям для 

підведення до неї. 

Взагалі, ніколи не варто забувати про те, що музика, як вид 

мистецтва, являє собою звуковий процес, що форма музичного твору 

розвивається у часі. Виконавець завжди має  відчувати у своїй грі 

перспективу подальшого розвитку. Виділимо ще один важливий момент 

для переконливого втілення художнього образу – уміння знайти 

правильний темп. Необхідно, щоб темп переконував, щоб швидкість 

розгортання музичного матеріалу сприяла якомога повній реалізації 

поставлених виконавчих задач, а у підсумку – виявленню змісту твору. 

Ще одним впливовим і дуже важливим чинником для вдалої гри є 

володіння ритмом, або, іншими словами, уміння керувати звуком у часі. 

Живий музичний ритм – це  пульс художньої інтерпретації.  

Ритм і метр тісно взаємопов’язані. Тому важливо, щоб ритмічна 

свобода не шкодила метру. Найкраще ілюструє цю взаємодію агогіка. 
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Наприклад, Ф. Ліст так пояснював гру rubato: «Подивіться на листя 

дерев, які хитаються від вітру. Вітер розгойдує гілля і шелестить листям, 

а стовбур при цьому залишається непорушним. Rubato означає саме це» 

(2).  

Наступний акцент у питанні успішної реалізації образу твору ми 

робимо на спланованих рухах міху, якісному міховеденні. У розрізі 

інструментального баянного виконавства техніка міховедення відіграє 

важливу роль. Спланований міх поєднує в собі всі складові 

виконавського процесу: аплікатурну компетентність, штрихову 

виразність, майстерність звуковедення, фразування, динамічний колорит, 

темпо-ритмічну стабільність. Мистецтво міховедення дає зелене світло 

для прояву внутрішньої та зовнішньої емоційно-почуттєвої свободи 

виконавця, що є передумовою для тонкого індивідуально-особистісного 

висвітлення художніх задумів композитора. 

Постає питання: як спланувати правильну зміну міху, коли 

починати роботу над нею? Відповідь очевидна: підґрунтям для якісної 

зміни міху є глибокий аналіз структури твору, його фразування, 

динаміки, особливостей фактури, темпу. Легко запам’ятовується лише 

«той міх», який обумовлений характером музики і «синтезує» в собі 

означені елементи. Тільки у цьому разі він стає складовою частиною 

музичного змісту.  

Продумані рухи міху мають ствердитись у часі. Отже, зосередити 

увагу на зміні міху в творі необхідно на етапі набуття певної технічної 

свободи  виконання твору й паралельно, з вдосконаленням  художнього 

змісту, затверджувати сплановані рухи міху. У такому сенсі точний міх 

увійде у свідомість виконавця та буде виконуватись автоматично. 

Завершальним і, на нашу думку, засадничим чинником, який 

обумовлює виконавську реалізацію музичного образу, – є, 

безпосередньо, особистість виконавця.  Г.Нейгауз зазначає, «...до задачі 

творчої інтерпретації входять: по-перше, вираження об’єктивних 

особливостей змісту і форми твору, який виконується, і, по-друге, 

суб’єктивне вираження власного ставлення до цих особливостей» (5). 

Індивідуальна інтерпретація музичних творів базується на власних 

баченнях,  духовному розвитку, світоглядній позиції, художньому смаку, 
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манері, зрештою,  виконавській майстерності окремого виконавця. 

Сильні яскраві постаті об’єднують навколо себе однодумців, формуючи 

певні виконавські школи та традиції.  

Отже, виконавська інтерпретація художнього образу музичного 

твору є актуальною проблемою в контексті інструментального баянного 

мистецтва. Її значущiсть поглиблюється й тим фактом, що процес 

творчої реалізації змісту твору поєднує в собі всі складові виконавської 

майстерності баяніста і повною мірою демонструє професійну 

компетентність музиканта-виконавця. 
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КЛАСИЧНОМУ ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК:  ВИКЛИКИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ У ПОЧАТКОВІЙ ТЕАТРАЛЬНІЙ ОСВІТІ 

Театральне мистецтво відносять до групи просторово-часових 

видів мистецтв. До просторових видів мистецтв відносять ті види 

мистецтва, які живуть в просторі та поширюються в просторі. Це 


