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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КЛАВІРНОГО МИСТЕЦТВА 

В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ XVI – ХVIII СТОЛІТЬ  

 

Особливості клавірного періоду визначаються естетикою Бароко, що 

відноситься до художніх епох акласичного типу (Г. Вельфлін), які втілюють 

світ в процесі його становлення. Основною фігурою епохи стає «універсальний 

музикант», який виконує широке коло обов’язків (композиція, виконавство на 

різних інструментах, викладання). Відмінними ознаками творів клавірного 

періоду є поліфонічний склад, «єдність афекту», «терасоподібна» динаміка.  

Першою школою клавірної музики вважають школу англійських 

верджіналістів (У. Берд, Д. Булл, А. Гіббонс, Т. Морлі), в музичних збірках якої 

переважають варіації на популярні народно-побутові пісенні мелодії і танці. 

Типізуються деякі жанри, що власним походженням зобов’язані танцю, але 

вони мають чисто музичний розвиток: сарабанда, чакона, пасакалія.  

Школа французьких клавесиністів була у свій час (середина ХVIII ст.) 

найвідомішою школою в Європі; до неї зверталися всі композитори, які писали 

для клавесину (навіть Й.С. Бах і Г. Гендель). За змістом майже вся французька 

клавірна музика – це танець. З плином часу, коли окремі танці стали 

підбиратися в певному порядку по тональності і характеру настроїв, виникла 

форма французької сюїти (від фр. suite, partie – «чергування»). 

Засновниками французької клавірної музики вважають Жака Шампіона 

де Шамбон’єра і Луї Куперена-старшого. 

В клавірній спадщині  Ж. Шамбон’єра більше 150 творів, майже всі з них 

танці. Близько сімдесяти п’єс були опубліковані самим композитором у 1670 

році в двох томах «П’єси для клавесина» (Les pieces de clavessin), інші твори 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93
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збереглися в рукописних джерелах, більшість з яких були відкриті тільки в 

другій половині ХХ століття.  

Серед клавесинних п’єс Ж. Шамбон’єра відомі куранти, алеманди, 

сарабанди, жиги, павани, гал’ярдо, канари, менуети. Композитор стилізує 

викладення танців. Більш помітно це в його алемандах, які вже далекі від 

танцювальності, трохи поліфонізовані і є невеликими п’єсами переважно 

спокійно-роздумливого характеру. Куранти зберігають свій балетний вигляд; 

сарабанди то трохи великовагові, то більш ліричні, з переважанням мелодійної 

виразності. Програмні підзаголовки в ряді танців у Ж. Шамбон’єра спонукають 

до сценічних, зокрема балетних асоціацій. Характерна витриманість заданого 

руху і ритму. Охоче звертається композитор до варіаційності, створюючи після 

танцю його дублі. 

За загальним музичним складом п’єси Ж. Шамбон’єра тяжіють до 

гомофонії. Фактура залишається легкою, прозорою. Ж. Шамбон’єр одним з 

перших клавесиністів став вводити орнаментацію мелодії – трелі, форшлаги, 

морденти, групето. 

Музика Л. Куперена збереглася лише в манускриптах; композитор не 

встиг опублікувати свої твори. Велика частина його клавесинних творів – танці, 

як звичайні для того часу (алеманди, сарабанди, куранти, жиги), так і більш 

рідкісні форми (бранль, вольта, і т. інші). Ці твори представляють собою 

наступну ступінь розвитку стилю, наміченого Ж. Шамбон’єром. Окремо в 

клавесинній музиці Л. Куперена стоять його чакони і пасакалії. 

Подальший шлях французької школи клавесиністів пов’язаний з іменами 

д’Англебера і Лебега, а також Луї Маршана, Гаспара ле Ру і ряду інших 

композиторів.  Їх творчими зусиллями формується сюїта, яка, однак, і тепер не 

набуває стійких форм. Хоча початковими частинами її стають у д’Англебера і 

Лебега алеманда і куранта, далі можуть слідувати будь-які танці, а 

завершується ціле то гавотом і менуетом (новими, модними танцями), то 

старовинною гал’ярдою і пасакалією, що йдуть за жигою. 

Вершини своєї французька клавесина школа досягла в творчості двох 

геніїв – Франсуа Куперена і його молодшого сучасника Жана Філіпа Рамо. 

Ф. Купереном написано понад 250 п’єс для клавесину. Ці п’єси 

відрізняються надзвичайною єдністю і цілісністю художнього стилю. 

Не пориваючи з танцем, тим більше з принципом танцю в композиції 

своїх невеликих п’єс, Ф. Куперен, однак, не об’єднує їх в сюїти. Зіставлення 

кількох п’єс (від чотирьох до двадцяти чотирьох) він називає «ordre» 

(чергування, ряд). Цим підкреслюється не якась типова побудова цілого, а 

щоразу вільне, без стійких функцій частин чергування п’яти, шести, семи, 

восьми, дев’яти, десяти (рідше – більшої кількості) п’єс. У чотирьох збірниках 

міститься 27 таких «рядів». П’єси в кожному ordre підібрані з ненав’язливою 

різнобічністю, проте без порушень загальної художньої гармонії.  

Музичне письмо Ф. Куперена на рідкість розроблено у всіх тонкощах і 

стильно. У порівнянні зі своїми попередниками Ф. Куперен багато ширше 
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користується можливостями клавесину, вільніше розпоряджається звучностями 

у всьому його діапазоні, двома мануалами великого інструменту, всебічно 

розробляє клавесинну фактуру, активізує голосоведіння, підсилює загальну 

динаміку всередині п’єси, надає велику увагу орнаментиці.  

Ф. Куперен також є автором ряду теоретичних робіт і трактату 

«Мистецтво гри на клавесині», в якому міститься ряд найважливіших 

методичних вказівок щодо виразних прийомів гри, аплікатури, а також 

підкреслюється особлива роль мелізматичних прикрас. 

Ж.Ф. Рамо є автором трьох збірок клавесинних п’єс. Спадщину 

композитора в цьому жанрі складають шістдесят дві п’єси. Композитор не 

схильний до тонкого виписування деталей. П’єси для клавесину Ж.Ф. Рамо – 

місце проведення експериментів в галузі гармонії, ритму, фактури.  

 Клавесинна сюїта у Ж.Ф. Рамо – це коло маленьких периферійних 

мініатюр, що обрамляють центральну п’єсу-медальйон, саме образно значну, 

широку, багату за фактурою, композицією, розвитком і тематизмом. 

 У «Новій методі пальцьової механіки», що прикладена до другої збірки 

клавесинних п’єс, Ж.Ф. Рамо виступає як справжній адепт механістичного 

погляду на мистецтво клавесинної гри. На думку композитора, розвиток і 

вдосконалення пальцьового механізму за допомогою вправи м’язової системи – 

єдино реальний шлях артистизму. 

Менш значними, у порівнянні з Ф. Купереном і Ж.Ф. Рамо, були 

композитори Дандрійо і д’Ажінкур. Більш відомим був Клод Дакен, який 

написав ряд яскравих за своєю образотворчістю творів, в тому числі «Зозулю». 

Засновником італійської школи клавірної музики є Дж. Фрескобальді. 

Головне місце в творчому доробку композитора займають інструментальні 

твори для клавесину і органу в усіх відомих тоді жанрах: канцони, фантазії, 

річеркари, токати, капричіо, партити, фуги. В одних панує поліфонічне письмо, 

в інших поліфонічні прийоми переплетені з гомофонними. Як композитор і 

виконавець на органі і клавірі, Дж. Фрескобальді зробив величезний вплив на 

розвиток італійської та, ширше, західноєвропейської музики. Особливо велика 

була його слава в Німеччині. На творах Д. Фрескобальді вчилися Д. Букстехуде, 

Й.С. Бах і багато інших композиторів. 

Найблискучіший представник італійської клавірної музики – 

Д. Скарлатті, автор численних (555) сонат, повних свіжості, нових звукових 

поєднань, технічного блиску і віртуозних прийомів.  

Поряд з найвідомішими композиторами італійської клавірної музики в 

цій країні жили і працювали Д. Циполі, Ф. Дуранте, Б. Марчелло, Дж. Песчетті 

Б. Галуппі.  

Після Д. Скарлатті однією з найбільш винахідливих і яскравих фігур 

серед італійських клавірних композиторів був Д. Парадізі (1710-1792). Його 

клавірні сонати – блискучі і яскраві картини з неаполітанського народного 

життя. 
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Розвиток клавірної музики в Німеччині кілька відставав від її розвитку в 

інших середньоєвропейських країнах. Майже всі, хто жив там у XVII-XVIII 

століттях були за своєю основною професією органістами, служили і 

працювали при церквах у великих і середніх містах і могли віддавати 

створенню клавірної музики лише невелику частину свого часу і уваги. У числі 

перших німецьких клавірних композиторів – Ханс Лео Хаслер, Християн 

Ербах, Йоганн Якоб Фробергер. Й. Фробергер написав близько 30 сюїт для 

клавіру, що складаються з алеманди, куранти, сарабанди і жизі. У них вперше 

можна побачити ростки романтичного напряму, що проявився багато пізніше. 

У своїх сюїтах Й. Фробергер остаточно встановлює сучасні мажор і мінор. 

Піднесений староіталійський дух, невичерпну винахідливість і 

контрапунктичну майстерність, властиву творам свого вчителя 

Дж. Фрескобальді, Й. Фробергер вніс в німецьку музику. 

Сучасник Й. Фробергера Самуель Шейдт відомий в історії німецького 

клавірного мистецтва тритомною «Новою табулатурою» (1624-1653). Тут є 

варіації на німецькі, голландські та англійські народні пісні і танці для клавіру, 

крім того, дається ряд цінних і значних творів для органу. 

Невелику спадщину для клавіру залишив мюнхенський органіст і 

композитор Йоганн Каспар Керл. Поряд з досить численними органними 

токатами, канцонами і фантазіями, він написав кілька образотворчих і 

програмних клавірних капричіо («Битва», «Штирійський пастух» та інші). 

Найбільш значним попередником Й.С. Баха в ті часи був знаменитий 

нюрнберзький органіст і композитор Йоганн Пахельбель. Його сюїти і варіації 

на шість арій для клавіру відрізняються життєрадісністю, благородною 

гармонією, спокійною грацією мелодій. 

Особливу гілку німецької клавірної музики представляє творчість 

віденської групи композиторів: Вольфганг Ебнер, Фердинанд Тобіас Ріхтер, 

Георг Рейтер-старший. Але найбільш відомим і видатним композитором 

віденської клавірної групи був Готліб Муффат, твори якого являють втілення 

стилю австрійського рококо в музиці. Ряд сюїт складений їм за французьким 

зразком. 

Нідерландська група композиторів, яка писала для клавіру, з одного боку, 

стикалася зі старою англійської школою верджіналістів і більш інших відчувала 

на собі її благотворний вплив, з іншого – втілювала в своїх творах риси 

голландського контрапунктичного мистецтва. Лише Ян Пітерс Свелінк почав 

звільнятися від цього мало властивого клавірній музиці напрямку. У своїх 

фугірованих фантазіях для клавіру він наближається до пізніше усталеної 

класичної форми квінтово-квартової фуги, блискучі токати створює в дусі 

безпосереднього італійського минулого, а у варіаціях на танці і пісні 

знаходиться безсумнівно під англійським впливом. Італійські і англійські 

особливості зливаються в творчості Я. Свелінка в нове, повне гармонії, 

характерне ціле. 
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Близько примикали у напрямку своєї клавірної творчості до великих 

нідерландців майстри, що жили в північній Німеччині: Дітріх Букстехуде, Ян 

Адам Рейнкен. Твори Д. Букстехуде, що прагнули поєднувати елементи 

італійської та англонідерландської музики з німецьким світовідчуттям, звучать 

серйозно і вдумливо. Я. Рейнкен у своїх клавірних творах віддав певну данину 

розробці варіацій. 

Найцікавішим органним і клавірним композитором Німеччини в епоху, 

що безпосередньо передувала музиці великого Й.С. Баха, слід вважати Йоганна 

Кунау, який створив перші циклічні сонати. Поліфонічні клавірні твори 

композитора, опубліковані в «Нових вправах для клавіру» (дві частини, 1689-

1692), представляють багато цінного і цікавого, а подвійні фуги мають таку 

контрапунктичну цінність, що можуть бути поставлені поруч з творами 

Й.С. Баха і Ф. Генделя. 

 Таким чином, клавірний період є для фортепіанного виконавства 

передісторією. Він важливий тому, що саме в цей час були створені твори 

Ф. Куперена, Ж.Ф. Рамо, Д. Скарлатті, Й.С. Баха, Г.Ф. Генделя, що стали 

згодом невід’ємною частиною репертуару піаністів. 

 

 

Романенко С.В., 

завідуюча відділом пересувних та 

стаціонарних виставок 

Миколаївський обласний краєзнавчий 

музей, м. Миколаїв 

 

ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПИСУ ПИСАНОК ПІВДНЯ 

УКРАЇНИ 

 

Писанка, як унікальне явище української культури, здавна приваблює 

увагу дослідників. Перші публікації досліджень відносяться до кінця ХVІІ – 

поч. ХVІІІ ст. [1], але активний інтерес до теми виник у останній чверті ХІХ ст. 

– на початку ХХ ст., коли виходять роботи О.Косач, Ф.Вовка,  

С.Кульжинського, М.Сумцова тощо [2] . 

Основним джерелом отримання відомостей про писанки Півдня України 

кін. ХІХ ст. є зібрання писанок Катерини Скаржинської, яке формувалося у 

1888–1905 роках та виставлялось у її приватному краєзнавчому музеї у Лубнах. 

В альбомі, виданому Лубенським музеєм, аналізується походження писанок, їх 

роль у слов'янській системі вірувань, процес їх виготовлення, розповідається 

про музейну колекцію, дається історико-географічний опис писанкарського 

мистецтва на Україні. На 1898 рік колекція нараховувала 2123 одиниці, 

зібраних у 18 регіонах, в тому числі 91 писанка з Херсонської губернії, до 

складу якої раніше входила більша частина  території сучасної Миколаївської 

області, 770 – Подільської, 30 - Бесарабської. Переважна більшість писанок 


