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МУЗИЧНО-ВИРАЖАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ САКСОФОНА
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ
КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ МУЗИЦІ
Анотація: Статтю присвячено дослідженню сучасної української камерно-інструментальної музики кінця ХХ — початку ХХІ століття у контексті новітніх виконавсько-виражальних засобів і прийомів гри на саксофоні.
Бурхливий розвиток саксофонного виконавства в другій половині ХХ — початку ХХІ століття пов’язаний не тільки з удосконаленням традиційних способів гри, а й із розширенням
сфери виражальних можливостей саксофона за рахунок виникнення нових виконавських
прийомів і засобів, що є актуальною темою сучасного українського саксофонного виконавства.
Широкий музично-виражальний спектр української камерно-інструментальної музики
за участі саксофона кінця 1990-х — початку ХХІ століття, левову частку музичних творів якого
вперше введено у науковий обіг, дає можливість оцінити на практиці глибину філософськообразних концепцій, які втілюють сучасні українські композитори. Яскравим прикладом такого роду конотацій стали творчі пошуки В. Рунчака, а саме: залучення несподіваних рішень
як композиційних структур, так і новітніх способів та прийомів гри на саксофоні. Виконання
академічної музики саксофонним квартетом стало значним явищем другої половини ХХ століття. Окреслено основні положення щодо специфіки формування творчих настанов у виконавській діяльності квартету. Зазначмо, що художньо-стильова особливість гри саксофонного
квартету ґрунтується на глибокому усвідомленні нерозривності технічних і мисленнєво-образних умотивованих дій, які дають змогу досягти максимального творчого результату у виконавській діяльності.
Ключові слова: камерно-інструментальна музика, саксофон, саксофонний квартет, традиція, новаторство.

Постановка проблеми. Серед різновидів сучасної музичної творчості камерноінструментальне виконавство на саксофоні є таким, що активно розвивається, оскільки пов’язане, з одного боку, з постійним удосконаленням конструкції інструмента,
розширенням кількості й зростанням якості мистецьких творів для камерно-інструментальних складів сучасних українських композиторів, з другого — зі значно пожвавленою конкурсно-фестивальною та концертною діяльністю митців. Причина
такої модифікації інструмента криється в тенденції до оновлення виконавсько-виражальних можливостей інструментів та виконавської техніки духових інструментів
за рахунок введення нових прийомів гри і особливих ігрових ефектів, яка яскраво простежується у музичному дискурсі другої половини ХХ століття. Цей процес безпосередньо пов’язаний з пошуками композиторів у сфері нових, багато в чому незвичних
темброво-звукових можливостей музичної тканини, що найбільш якісно втілилися
в сольних та камерно-інструментальних творах. Виразна темброво-звукова палітра
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приваблює сучасного композитора як з метою експерименту, так і зі спробою відобразити широку гаму художньо-філософських узагальнень епохи. Цей взаємозумовлений
процес — з одного боку, темброво-звуковий експеримент, а, з другого — зумовлене ним
постійне розширення виконавсько-виражальних можливостей саксофона у лоні камерно-інструментальної культури — спонукав авторів дослідження до наукової аналітики на прикладі камерно-інструментальної творчості сучасних українських
композиторів.
Запропоноване у статті розуміння окресленої проблематики зумовлене трьома
основними її компонентами, а саме:
– розширенням темброво-звукової палітри композиторських пошуків у камерно-інструментальній сфері з інтенцією у виконавсько-виражальну специфіку
саксофона;
– необхідністю аналізу нових прийомів гри та способів звуковидобування
на саксофоні;
– виконавськими перспективами сучасних українських камерно-інструментальних творів на зламі ХХ — ХХІ століть за участю саксофона із застосуванням нетрадиційних засобів і прийомів гри на цьому інструменті.
Мета статті — охарактеризувати специфіку функціонування саксофона в композиторській і виконавській практиці в сфері сучасної української камерно-інструментальної музики.
Відповідно до сформульованої мети були поставлені такі завдання:
– охарактеризувати місце камерно-інструментальної сфери в творчості сучасних композиторів;
– визначити темброво-сонорну специфіку сучасної камерно-інструментальної
музики;
– визначити місце саксофона в сучасній музичній практиці, розглянувши деякі
історичні передумови;
– запропонувати науково обґрунтовану оцінку нетрадиційних виконавських
засобів і прийомів гри на саксофоні кінця ХХ — початку ХХІ століття.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останніх десятиліть з’явилася значна кількість наукових розвідок українських вчених, в яких тою чи іншою
мірою розкриваються особливості функціонування камерної культури у ХХ —
ХХІ століттях. Це праці О. Берегової [7], Н. Дикої [19], О. Зав’ялової [21], А. Калениченка [24, 25], Л. Кияновської [27], О. Козаренка [29], М. Копиці [30], Л. Ланцути [33],
І. Польської [46], А. Понькіної [47, 48], М. Ржевської [51], І. Савчука [52], Б. Сюти [56]
та ін., у яких здійснено ґрунтовний музично-теоретичний аналіз творів камерного
жанру, визначено особливості їх художньо-філософських узагальнень.
Глибокі аналітичні розвідки про еволюцію духових інструментів в історії музичної культури та історії виконавства знаходимо у В. Березіна [8], С. Левіна [34; 35],
Р. Маслова [37], Ю. Усова [57]. Про зв’язок теорії з творчою виконавською майстерністю гри на духових інструментах ідеться у працях Г. Абаджяна [1], В. Апатського [3,
4], А. Байнеса [67], М. Беговатової [5], Дж. Бримера [70], В. Богданова [10], З. Буркацького [11], І. Вискової [13], Р. Вовка [14], Ю. Гриценка [18], Б. Дикова [20], А. Карпяка
[26], М. Крупея [31, 32], С. Левіна [34, 35], І. Палійчук [43], М. Платонова [45], А. Федотова [58] та ін.
Виклад основного матеріалу. Друга половина XX — початок ХХІ століття — час
принципово нової художньої ситуації, коли мистецтво увійшло в поле унікальних,
що характерно для камерної музики загалом, експериментів, у пошуки нових виражальних засобів. У музичному мистецтві другої половини XX століття простежується тенденція до різнобарв’я стильових пошуків, напрямків та течій. Цей час
увійшов в історію як період великого потрясіння основ мистецтва (згадаймо нова-
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торські пошуки А. Шенберґа, А. Веберна, К. Штокгаузена, П. Булеза, Дж. Кейджа та ін.).
Наукові відкриття XX століття вплинули й на технологію творчості. Композиторові
на межі тисячоліть відкрилися невичерпні ресурси відображення навколишнього
світу, йому надано свободу використання широкого спектру найрізноманітніших засобів. Митці перебувають в активному пошуку оригінальних художніх рішень, відкривають і винаходять нові звукові барви (або тембри), створюють його структуру
в кожному своєму новому творі. Їхні пошуки, зокрема, спрямовані на винахід незвичних способів звуковидобування, нових інструментів та виражальних засобів.
Камерні форми у творчості композиторів у XX столітті також зазнають значних змін.
Твердження повною мірою стосується не тільки ускладнення музичної мови, а й пошуку темброво-колористичних нововведень (ефектів)1, звідси робота з нетрадиційними складами в ансамблі, поєднання, на перший погляд, непоєднуваних
інструментів. Експериментальні пошуки композиторів з тембральними поєднаннями в камерній музиці спричинили утворення вільних і сміливих форм, що наприкінці ХХ століття стали нормою.
Починаючи від 1960-х років у творчості композиторів кількісно переважають
камерні твори, створені для найрізноманітніших камерно-інструментальних складів. Часто це традиційні ансамблі, в яких композитори використовують нестандартні
камерно-інструментальні перехрещування. Розмаїття камерно-інструментальних
творів, написаних у другій половині ХХ століття, уможливлює здійснити їх типологію з точки зору тембро-сонорної характеристики з інтенцією у сферу духових камерно-інструментальних складів:
– традиційні ансамблі (духовий квартет, духові ансамблі за участю фортепіано,
квінтет дерев’яних духових, брас-квінтет, саксофонний квартет тощо);
– нетрадиційні склади (міні-оркестрові й монотемброві ансамблі2);
– міні-оркестрові ансамблі, які залучають оркестрові інструменти одинарного
складу, до яких зазвичай приєднуються фортепіано, арфа і ударні, а сам термін одинарний вказує на характер їх складу і звучання.
Проте сам процес формування сучасних темброво-виражальних можливостей
на саксофоні відбувався поступово, що пов’язано із загальними тенденціями розвитку музичного мислення від інтонаційного до тембрового, колористичного, сонорного усвідомлення звука, до безумовної перемоги колористичного, часом
епатажного звучання в сучасному камерно-інструментальному виконавстві. Наголосімо на основних темброво-звукових особливостях саксофона, які дали можливість утілити широку сонорну шкалу композиторських пошуків, а саме:
– модифікаціях саксофона упродовж ХХ століття (розширення акустичного каналу інструмента, зміни мундштуків для формування різножанрових типів звучання виконуваної музики тощо);
– високих сучасних вимогах до звучання саксофона, зумовлених технічним
удосконаленням інструмента і глибоким та урізноманітненим композиторським
темброво-звуковим рішенням власної композиції;
1
Значна увага композиторів другої половини ХХ століття у камерній творчості до тембровосонорних характеристик привела до розширення музично-виразових можливостей інструментів, учасників камерно-інструментального ансамблю, що базується на удосконаленні
інструментів та прийомів гри на них. Ця якість притаманна й для саксофона.
2
Терміном м о н о т е б р о в и й а н с а м б л ь позначаються ансамблі, які складаються з однорідних інструментів. До таких належать ансамблі валторн, віолончелей, контрабасів, квартети
саксофонів, кларнетів, фортепіанні дуети та квартети піаністів. З одного боку, монотембровість
цих ансамблів — очевидний принцип об’єднання музикантів, а з другого — професійне бажання
композиторів урізноманітнити звучання в одному інструментальному тембрі.
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– об’єктивних фізичних дослідженнях виконавських можливостей у керуванні
звучанням інструмента, та динамічних можливостях.
Загалом розвиток саксофона на темброво-виражальному еволюційному шляху
протягом ХХ століття відбувся, з одного боку, завдяки удосконаленню інструмента
в цілому та окремих його компонентів, а з другого — прогресивному розвитку професійної майстерності та виконавської культури, що, як правило, безпосередньо
пов’язані із становленням художньо-естетичних вимог, якими позначений музичний універсум другої половини ХХ століття.
Новий субстрат темброво-звукової моделі звучання сучасного саксофона на сучасному етапі становлення камерно-інструментальної музики характеризується появою нових і модифікацією усталених способів та прийомів гри на саксофоні, якими
наділяють цей інструмент сучасні композитори. Як зазначає М. Беговатова, «…ці
прийоми отримали своє графічне відображення в нотації і спеціальне термінологічне позначення. В сучасній науковій і педагогічній літературі за комплексом
нових прийомів закріпилася назва “нетрадиційні”, або — як синоніми: “нові”, “сучасні”, “специфічні”, “спеціальні”» [5, с. 3]. Сучасна темброво-звукова інструментальна модель саксофона реалізується через темброве забарвлення звука,
звуковисотні характеристики звучного (озвученого) діапазону інструмента
та пов’язані з цим уявлення про регістри, ефекти об’ємного звучання (vibrato і frullato), ефекти спектрального звучання (флажолети), динамічні можливості звуків
у різних регістрах, реалізація можливостей тривалості звучання (артикуляція,
штрихи, швидкість звуковидобування) тощо.
Розширення спектру тембрального забарвлення звука як одного із способів насичення мелодичних контурів спонукало до залучення з подальшим використанням так званих додаткових альтернативних аплікатур і флажолетних звуків, що
сприяють більшій різноманітності в тембрі між нотами в межах тієї самої октави3.
Темброва орнаментика передбачає використання klangfarbenmelodie, складно орнаментовані ноти, glissando, трелі та tremolo.
Останнім часом у сучасній виконавській практиці на саксофоні широко застосовуються як виконавські прийоми, що впливають на темброве забарвлення звука
під час його видобування, так і прийоми, які породжують окремі темброво-звукові
структури. Змінити звучання інструмента можна за допомогою специфічної роботи
амбушюра (амбушюрні ефекти). Специфічної роботи амбушюра потребує взяття
whistle tones, які додають ніжного і м’якого звучання у високому регістрі. У сучасному виконанні на саксофоні використовують досить значну кількість тембрових
ефектів, яких досягають певною роботою амбушюрного апарата.
У другій половині XX століття з’явилася можливість введення до тембральної
палітри саксофона поліфонічного елемента як поєднання одночасно кількох звучних голосів — doubletone. Цей ефект досягається за умови одночасної гри на саксофоні та співу. Беручи до уваги різну колористичну природу людського голосу
й сонора дерев’яного духового інструмента, можна говорити про те, що під час застосування цього виконавського прийому виникає елемент тембрової поліфонії. Тут
людський голос стає елементом тембрової поліфонії, своєрідним принципом видобування звуків за допомогою голосових зв’язок із одночасною грою на саксофоні.
Серед ефектів об’ємного звучання на саксофоні розглянуто основні музичновиражальні виконавські прийоми, які створюють умовну звукову наповненість і є
часто застосованими в сучасній камерно-інструментальній музиці за участю саксофона. Зазначмо, що до середини XX століття у виконавській практиці на саксо3
Забарвлення тембру або bisbigliando здійснюється на інструменті чергуванням звичайних
і флажолетних звуків, а також за допомогою додаткових (допоміжних) аплікатур.
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фоні склалася традиція видобування звука з елементами vibrato, оскільки, на думку
виконавців, цей прийом додає звучанню більшої наповнюваності й виражальності.
Особливого художнього значення в сучасному камерно-інструментальному виконавстві набули ефекти non vibrato, осциллато (oscillato) або vibrato lento (сповільнене
штучне vibrato), frullato тощо.
Окремо наголосімо на тому, що в сучасному камерно-інструментальному виконавстві на саксофоні тембральну палітру цього інструмента значно розширюють
флажолети (озвучені обертони) та звукові ефекти, що пов’язані з передуванням.
Особливий інтерес для сучасного композитора, який пише для саксофона, становлять різні варіанти використання так званих флажолетних звуків, що утворюються
за допомогою видування різних обертонів з основного звукового тону.
У сучасній виконавській практиці на саксофоні трелі й тремоло служать специфічним тембровим ефектом інтонації, який вимагає певної технічної досконалості музичного інструменту й у багатьох випадках достатньо високої майстерності
виконавця. У сучасних камерно-інструментальних партитурах можна зустріти наступні види трелі й tremolo: монофонічні на різні інтервали (у т. ч. на чвертьтони),
поліфонічні трелі й tremolo, аплікатурні трелі на одному звуці, трелі-педалі, обертонові трелі і tremolo за участю натуральних і штучних флажолетів.
Зазначмо, що в другій половині ХХ століття композитори вводять до власних
камерно-інструментальних полотен мікроінтервали. У помірному темпі мікроінтервали у вигляді пониження або підвищення звука на чверть (або третину) тону
можливі практично на всіх основних нотах, складових діапазону саксофона. Хроматичну послідовність чвертьтонів може бути досягнуто на всьому діапазоні саксофона за допомогою використання відповідних аплікатур і корегування інтонації
губами, диханням та резонаторами звукового апарату виконавця.
Однією з найбільших новацій сучасного виконавства на саксофоні є можливість
виконання акордового багатозвуччя. Духовому багатозвуччю притаманна барвистість, гостра характерність звучання. Як наслідок, у другій половині XX століття композитори в камерно-інструментальних полотнах почали використовувати гру
multiphonics як художній ефект і прототип поліфонічного мислення. Співзвуччя, які
поліфонізують музичну канву на саксофоні, виникають на основі передування.
Їх можна виконати від основних тонів (обертони), від тонів, виконаних допоміжною аплікатурою, на мікротональних сегментах. Застосування альтернативних (допоміжних) аплікатур дає змогу отримувати співзвуччя на саксофоні, інструменті
принципово одноголосому. До співзвуч зазвичай відносять подвійні флажолети, розщеплені тони, різноманітні акорди тощо.
Очевидно, це розмаїття виконавсько-виражальних можливостей саксофона
пов’язане, як зазначає М. Беговатова, з «… тенденцією до розширення звукових можливостей інструментів, що розповсюдилася на всі без виключення їх види. Отримання нових звукових ефектів досягається за допомогою нетрадиційного
звуковидобування, препарування, сили і форми звукоподання тощо. Багаті внутрішні ресурси саксофона дозволяють отримати більшість специфічних прийомів,
не вдаючись при цьому до кардинальної перебудови інструмента або штучної обробки звука» [5, с. 18–19]. Сучасні виражальні можливості є актуальною проблемою
сучасного українського саксофонного виконавства. Українські саксофоністи мають
уважно слідкувати за всіма новаціями в цій сфері, своєчасно опановувати їх (як у
практичному, так і в теоретичному плані), розробляти відповідну методику оволодіння ними. Сподіваємося, що матеріал цього розділу сприятиме зростанню творчих досягнень не лише виконавців на саксофоні, але й композиторів, котрі завдяки
викладеному матеріалу зможуть зі знанням справи використовувати нетрадиційні
виражальні засоби саксофона у своїх камерно-інструментальних творах, чим
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ще більше стимулюватимуть саксофоністів-виконавців до оволодіння всім розмаїттям нетрадиційних прийомів та ефектів, адже «в своїй більшості твори з даною
естетичною і технологічною спрямованістю створюються в тісній співпраці композитора з виконавцем. У багатьох випадках саме виконавці сприяли упровадженню
специфічних прийомів в музичну практику» [5, с. 19].
Потрібно зазначити про художні методи, які сформувались у процесі інструментального розвитку й підтверджують важливість камерно-інструментальної
тембрової колористики як для образної концепції твору, так і для його композиційної структури. Варто зауважити, що часто темброво-сонорний аспект ретельно описується в доповненнях, ремарках або коментарях композитора. Для виконавця часто
це є певним орієнтиром у створенні того чи іншого настрою-образу. Як приклад,
у камерній композиції Ю. Гомельської «Пастка для двох» на ключових формотворчих моментах натрапляємо на авторське шепотіти голосно або у творі В. Рунчака
«Hosi’anna — музикантам, яких немає з нами …, вже та ще, для 2-х саксофонів, ударних та фортепіано» композиторські коментарі щодо виконання на зразок тихий
шепіт, беззвучно звільнити струни piano, на зубах тощо свідчать, що такого роду авторські рефлексії дозволяють сповна втілити звукові ідеї, які побудовані на темброво-сонорному розширенні звукової картини камерно-інструментального
полотна. До того ж, за всієї складності нотного запису і звуковидобування на саксофоні означені вище твори, проте, вражають своєю точною архітектонікою форми
й багатою, хоча й абстрактною, образністю.
Сучасні композитори (в українській камерній музиці — В. Рунчак, С. Зажитько,
Ю. Гомельська, І. Тараненко та ін.) у творах фіксують графічну складову тембровосонорної колористики у вигляді візуального кодування музичної інформації або, іншими словами, темброво-сонорних моделей сукупностями вибраних символів,
вносячи компонент стабільності в інтерпретацію свого твору. Виконавець, навпаки,
щоразу розкодовуючи темброво-сонорні характеристики авторського задуму, привносить нотку непередбачуваності та експерименту.
Також важливою умовою успішного сценічного втілення того чи іншого камерно-інструментального доробку є створення ансамблістами спільного уявлення
про твір як про цілісну систему, що розглядається у взаємозв’язках і взаємодії всіх основних виражальних засобів, у єдності змісту і форми, що згодом знайдуть своє відтворення у просторово-часовому континуумі спільного музикування. Іншими
словами, це розуміння передбачає етапність, включає інтонаційно-образне уявлення про твір на основі теоретичного розмірковування, дослідження елементів
змісту і форми твору для з’ясування їх місця й ролі в образно-значеннєвому та драматургічному становленні та для визначення взаємозв’язків між художнім рівнем
твору і засобами його втілення. Адже цілісне уявлення виконавця про твір, як зазначає дослідник В. Москаленко, ґрунтується «на аналізі форми й визначенні змісту
твору в контексті пошуку переконливої інтерпретації» [38].
Звертаючись до того чи іншого твору, виконавці як актуалізують роль музично-формотворчих особливостей (визначаються формоутворювальні елементи,
зв’язки між образним значенням твору і його структурою, індивідуальні ознаки
прочитання форми, обраної композитором, своєрідність, авторські знахідки), так
і окреслюють взаємозв’язки між засобами художньої виражальності в контексті
тембрової палітри звучання саксофона (мелодика, гармонія, метроритм, темп, агогіка, відтінки динаміки, темброві градації, способи звуковидобування, інтонаційні
та штрихові особливості тощо). Розуміння цих складників композиторського задуму дає можливість відтворити глибину авторського задуму у переконливому
сценічному прочитанні на рівні глибоких образних узагальнень, співзвучних із філософською риторикою.
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В широкій амплітуді смислових орієнтирів нової художньої системи творчі пошуки українських композиторів, камерно-інструментальні твори яких залучені
до дослідження, можна умовно розподілити на три напрями: «відверто авангардні»,
як противага — «умовно традиційні» та твори, які обіймають «серединну позицію»
по відношенню до традиційного і радикального напрямів музичного дискурсу кінця
ХХ — початку ХХІ століття. У цих творах як свідчення новаторства часто використовується алеаторика, сонорні ефекти, атональна організація, типологічний прийом — використання частково препарованих інструментів тощо. Скажімо,
в камерних опусах В. Рунчака, Ю. Гомельської та ін. одним з характерних засобів інтонаційної організації музичної тканини стає поєднання звуковисотно відносних
мелодичних формул із висотно фіксованими звуковими комплексами, яке передусім базується на використанні нетрадиційних виконавсько-виражальних можливостей саксофона.
В руслі асиміляції різних стильових напрямів композитори, зокрема В. Рунчак,
йдуть шляхом пошуку нових комбінаторних зв’язків між фольклором і сонорною
технікою, неокласичними тенденціями у формо- і темоутворенні та джазовим стилем. А, скажімо, інноваційні складові музичної мови О. Козаренка в Інвенціях для
квартету саксофонів простежуються через широке використання наскрізних інтонацій і мотивів-символів, концептуально збудовану драматургію, чіткі композиційні форми, використання жанрів епохи бароко і класицизму.
Скажімо, виконавська інтерпретація сучасних камерних творів за участю саксофона В. Рунчака цілком залежить від залучення інноваційного комплексу виражальних засобів, тобто від заглиблення виконавця в авторський інтонаційний
словник (сучасні композиторські техніки, які використовує автор), що, як пише
А. Сташевський, є «… досить цільною й вивіреною системою, кожний елемент якої
майже у всіх випадках стає носієм певної музично-образної ідеї.<…> З твору у твір
переходять цілі інтонаційні комплекси (це, звичайно, зближує музичний матеріал
навіть абсолютно різних творів), але вони інтерпретовані завжди по-різному — досить індивідуалізовано й винахідливо…» [55, с. 55]. Зазвичай специфічні саксофонні
прийоми композитор використовує виключно цілеспрямовано й обґрунтовано.
Композитор ніколи не застосовує «прийом заради прийому». У його композиціях
це завжди композиційно й фактурно вивірений хід.
Окремо зазначимо, що у своїх камерно-інструментальних полотнах В. Рунчак
часто застосовує цитування та стилізації як специфіку «… реалізації елементів
інших систем у контексті авторської мови, що виявляється в певній символізації
використаних цитат або інтонаційних натяків, за якими автор закріплює цілісні образні сфери… ці образні сфери орієнтують слухача на історично та фактологічно зумовлену онтологічну значущість, викликають в його особистій пам’яті керовані
автором думки й почуття, змушують його замислитись над ідеями, що декларує
автор…» [55, с. 55]. Композитор збагачує саксофонну музичну літературу через розширення її стильової атрибутики завдяки використанню широкої палітри нових
технологічних прийомів і елементів полістилістики, класичних та романтичних
жанрових прототипів і найсучасніших новітніх технологій. Виокремимо найхарактерніші особливості:
– образна сфера в композитора часто відображає його духовні пошуки з утіленням піднесено-драматичних (навіть трагедійних) тем та образів;
– у творчому методі митця завжди співіснують два протилежних жанрово-формоутворювальних чинники, між якими (між жанровими прототипами умовно класичними, історично складеними та авторськими формотворчими інноваціями)
простежуються стильові й виконавські моделі творчого доробку В. Рунчака;
– стильові чинники творчого методу композитора стосуються сфери сучасних
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композиторських технік — часто алеаторика, кластерне моделювання, пластова поліфонія, сонористика та ін.;
– саксофон для митця завжди є полем композиторських і виконавських інноваційних формул — у кожному камерно-інструментальному творі за участю саксофона
чи для саксофона простежується значне використання специфічно-саксофонних
прийомів виконання, які постійно видозмінюються від твору до твору;
– авторські композиційні характеристики лежать у площині використання індивідуалізованих формотворчих рішень, створення синтетичних форм на основі
схем-форм класичного штибу.
Отже, наголосімо на тому, що завдяки творчості В. Рунчака у сфері сучасної камерно-інструментальної музики за участю саксофона відбувається значний розвиток і піднесення саксофонної музики на найвищий щабель професіональної
майстерності, адже, як пише М. Максименко, «… нам не натрапити в творчості композитора на визначення сучасних арт-практик як самостійних феноменів, наприклад інсталяції, гепенінгу, перформансу. Наповненість його композицій сценічними
елементами, візуалізацією образів, вербальним втіленням концепції, провокативністю, комунікативністю та іншими факторами надає змогу говорити про те,
що творчість В. Рунчака є інноваційно-експериментальним, синтетичним мистецтвом, в основі якого — вільне оперування композиційними техніками, елементами творчих практик…» [36]. Очевидно, введення творів цього композитора, які
сповнені розмаїттям позамузичних інтенцій, в сучасний художньо-виконавський
процес збагатить українське камерно-інструментальне виконавство за участі саксофона значною глибиною, яка виходить за межі суто музичної практики.
Висновки.
1. Аналітичні спостереження камерної творчості сучасних композиторів у художній проекції другої половини ХХ — початку ХХІ століття відбулися в декількох
взаємозалежних площинах. Передусім камерну творчість було розглянуто з позиції темброво-звукового експерименту як домінуючого чинника у становленні усього
інструментального контенту другої половини ХХ — початку ХХІ століття. При тому
зазначмо, що така гостра увага композиторів до розширення темброво-звукових характеристик музичної тканини камерного твору перш за все зумовлена декількома
важливими чинниками. Зокрема, важливу роль у цьому процесі творчої самоідентифікації відіграє світовідчування митця. До того ж образні ідеї камерної творчості
часто озвучуються як настанова «…самотнього голосу людини. У цьому “голосі” камерність стає мистецьким пріоритетом. Крім того, для Майстра камерний жанр —
це простір для по-справжньому сміливих експериментів (як даність об’єктивна), але
й метафорична самотність часто стає простором вияву екзистенційної образності
як сфери інтимної, внутрішньо заглибленої, стражденної» [52, с. 182]. Серед філософсько-художніх узагальнень часто стрічаємо активну репрезентацію філософськохудожніх тем, які створюють глибокий образно-поетичний контекст того чи іншого
твору. Ці значеннєві складові безпосередньо впливають як на загальний драматургічний наратив твору, так і стають одним із основних змістоутворювальних чинників камерно-інструментального полотна, що засвідчив здійснений у дослідженні
художньо-образний аналіз камерно-інструментальної творчості українських композиторів за участю саксофона. Зокрема, камерно-інструментальна творчість кінця
ХХ — початку ХХІ століття українських композиторів демонструє «естетичну відкритість процесу жанрової динаміки, свідому асиміляцію європейського художнього досвіду, типологічну схожість тенденцій та особливостей стильового
розвитку, які характерні і для західноєвропейського музичного дискурсу» [53, с. 11].
2. Сучасні українські камерно-інструментальні композиції за участю саксофона
позначені розширенням стильової атрибутики завдяки використанню широкої па-
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літри нових технологічних прийомів та елементів полістилістики, умовно класичних жанрових прототипів та найсучасніших технологій. Цьому, як зазначалося,
часто сприяють: духовні пошуки митця з відповідними темами та образами; використання як жанрових прототипів, так і нежанрових новоутворень, які зумовлені
інноваційними пошуками митця в лоні сучасних композиційних технік (алеаторика, кластер, пластова поліфонія, сонористика тощо); створення синтетичних
форм на основі традиційних формотворчих структур та темброво-звукові відкриття
в саксофонній техніці, які базуються на широкому спектрі нетрадиційних виконавсько-виражальних прийомів та способів гри на цьому інструменті тощо. Отже, завдяки творчості сучасних українських композиторів у сфері камерно-інструментальної
музики за участю саксофона відбувається значне піднесення саксофонного виконавського мистецтва на високий рівень професіональної майстерності.
3. Іншою площиною розгляду стали аналітичні міркування про темброво-сонорні характеристики камерної музики, реалізовані як своєрідні моделі сучасної
тембрової колористики. Зазначмо за основну тенденцію, що характеризує музичне
мислення другої половини XX століття у сфері камерно-інструментальної музики,
посилення ролі тембрового забарвлення звуку в системі засобів музичної виражальності. Окрім того, активна композиторська увага до темброво-звукової сфери у
камерній творчості другої половини ХХ століття сприяє збагаченню виконавськовиражальних можливостей інструментів. Палітра звука, його «креативність», мінливість, протяжність тощо ніби спонукає виконавця й композитора знаходити нові
цікаві способи інструментального звуковтілення. До того ж, поняття виражальних
можливостей того або іншого музичного інструмента в сучасній камерно-інструментальній музиці існує в межах його темброво-звукової виражальності4. Багато дослідників-виконавців наголошують, що в сучасній камерно-інструментальній
музиці мають значення найдрібніші виконавські нюанси тембрового й динамічного забарвлення. Тому в партитурі часто знаходимо детальні описи графічних деталей нотного тексту, які впливають на якість звучання: характер артикуляції,
штрихи, vibrato і навіть забарвлення звуко-тембру. Саме тому об’єктивацією темброво-звукових характеристик як принципу сонорного розширення звукової тканини камерно-інструментального твору є виконавська майстерність гри на тому
чи іншому інструменті, учаснику камерно-інструментального музикування. Зазначмо, що пошук нових тембрових можливостей і виражальних засобів закономірно привів до того, що тембро-звукова сфера стала важливим виражальним
драматургічним засобом. Адже поряд із темброво-інтонаційними принципами драматургії часто у сучасних камерно-інструментальних творах функцію зерна інтонації відіграють сонорні моделі авторського мислення, на видозмінах яких
простежується загальне драматургічне становлення авторського опусу.
4. Саксофонові притаманні широкі виражальні можливості. Проте розкрити
їх повністю здатен лише той саксофоніст, який виявляє справді творче ставлення
до аплікатури свого інструмента. Успішне втілення нетрадиційних виражальних засобів значною мірою залежить від здатності саксофоніста знайти відповідну аплікатуру. Ефективне використання таблиць традиційних і нетрадиційних аплікатур, які
автор уперше в українському виконавстві розробив для втілення сучасних камерноінструментальних композиторських концепцій, спонукатиме до нових цікавих ви4
Термін належить І. Висковій, який вона використовує в аналітиці про розширений арсенал
виразових можливостей та прийомів гри на дерев’яних духових інструментах в експериментальних творах, де темброво-сонорний елемент часто буває яскраво вираженим. Для виконавської аналітики про доробок, який створений у традиційному руслі, дослідниця застосовує
поняття т е м б р о в о - і н т о н а ц і й н і можливості того чи іншого інструмента.
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конавських експериментів і досліджень, у ході яких завжди будуть висвітлюватися
поки що «темні» нетрадиційні виконавські прийоми та техніки гри на саксофоні. Відповідно, суттєве розширення палітри темброво-виражальних можливостей саксофона викликає значний інтерес у сучасних композиторів. При цьому «скласти
жорсткий реєстр сфер використовування специфічних прийомів в сучасних творах
навряд чи можливо — сучасна музика завше перебуває в процесі оновлення, в сферах
парадоксальності, принципової неповторності і новизни рішень» [5, с. 23].
5. Наукове осмислення камерно-інструментального виконавства за участю
саксофона в Україні репрезентує полідіалог думок. До цієї сфери композиторської
творчості активно залучаються філософсько-естетичні ідеї, які отримують відповідно філософсько-образне втілення (глибокий філософсько-образний інтертекстуальний контекст того чи іншого твору) і стають однією з основних складових
драматургії камерно-інструментального твору. Виведені художньо-образні характеристики камерно-інструментальних творів українських композиторів на зламі
ХХ — ХХІ століть (людина і природа, ностальгія за минулим, проблеми ідеалу
і творчого начала в людині, відчуття нею своєї окремішності на тлі контрастів навколишнього світу, «ігрова» тематика тощо) та їх відкритий до виконавського діалогу філософсько-естетичний компонент свідчить про спорідненість буттєвих
процесів у контексті загальноєвропейського музичного дискурсу. Скажімо, Триптих для квартету саксофонів О. Потієнка озвучує гаму образних відчуттів митця,
які дещо відчужені за своєю естетичною природою. Прецедент «гри» використано
у творі Ю. Гомельської «Пастка для двох», в якому на поєднанні принципів концертності й театралізації вибудувана драматургічна та формотворча цілісність.
Двочастинну композицію Квартету для саксофонів (1999) Ю. Бабенка позначено
відчуженою образністю, якій притаманні стани самозаглиблення і навіть медитації. Драматургічна канва квартету ніби поринає у стихії плинності й мінливості.
Екзистенційними мотивами насичено твір В. Рунчака «Зі мною ще хтось…, три
Заповіді Блаженства» для саксофона, труби та фортепіано. «Погляд на життя»
крізь розмаїття життєвих станів характеризує філософсько-образний зміст Квартету саксофонів Г. Гаврилець. Неофольклорні тенденції простежуються в Інвенціях для квартету саксофонів О. Козаренка.
Найбільш інноваційними у підході до виконавства стають камерно-інструментальні твори за участю саксофона В. Рунчака. У його творах («Hosi’anna — музикантам, яких немає з нами…, вже і ще» для двох саксофонів, ударних та фортепіано»,
«SAX (tet a tet) для двох саксофонів», «“Contra spem spero” для квартету саксофонів»
та ін.) простежується принцип провокативності як специфічний спосіб «існування»
творця в мистецькому середовищі. Свідченням цього є наповненість творів композитора сценічними елементами, вербальним втілення концепцій та вихід за межі
суто музичного виконавства. Зазначмо, що впровадження композитором у камерноінструментальні твори за участю саксофона принципів інструментального театру
значно поглиблює авторську ідею та дарує нові інтерпретаційні можливості виконавцям цих полотен. На рівні художньо-образних узагальнень творчий метод
В. Рунчака увібрав глибоку, сповнену духовних прототипів образно-філософську риторику тем і образів, які втілені за допомогою сучасних композиційних технік (алеаторика, кластер, пластова поліфонія, сонористика тощо) та утворюють широкий
спектр інноваційних інструментальних засобів виражальності. Отже, завдяки творчості В. Рунчака у сфері сучасної камерно-інструментальної музики відбувся значний розвиток та піднесення саксофонного виконавства на найвищий щабель
професіональної майстерності.
На перспективу зазначмо, що із початком ХХI століття українське саксофонне
мистецтво у сфері камерного музикування розпочало новий етап свого розвитку.
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Невід’ємною ознакою цього поступального руху стала творча діяльність виконавців та значне збагачення репертуару оригінальними камерно-інструментальними
полотнами. Такий позитивний поштовх зумовлює появу більш високого, порівняно
з попереднім періодом розвитку інструментального саксофона, рівнем виконавської
і педагогічної майстерності, сольної і камерно-ансамблевої практики5. На сучасному
етапі саксофон як інструментарій камерної музики завдяки композиторським пошукам отримав можливість якнайповніше реалізувати темброві й технічні властивості, виправдовуючи надії всіх історичних епох і стилістичних напрямків.
Камерно-інструментальне виконавство — це «багатошаровий феномен», у якому поєднано інтелектуальні, вольові, емоційні й творчі компоненти, що тісно пов’язані
між собою та стають регуляторами творчого процесу між виконавцем і композитором. Адже композитор у створенні оригінальних власних концепцій постійно співпрацює з виконавцем. Тож завдяки такому творчому симбіозу народжуються нові
способи інструментального самовираження, на підтвердження чого практично
в усіх сучасних творах можна знайти найрізноманітніші виконавські прийоми, які
свідчать про їх співпрацю. Нетрадиційні прийоми немовби підкреслюють сучасність музики та надають саксофонному виконавству високої віртуозності та інтерпретаційної гнучкості. Очевидно, цей процес ніколи не буде мати свого
завершення, а лише певні науково-методичні узагальнення на кожному новому
витку музичної історії.
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Михаил Романович Мымрик
Игорь Борисович Савчук
Контент музыкально-выразительных возможностей саксофона в современной украинской камерно-инструментальной музыке.
Статья посвящена исследованию современной украинской камерно-инструментальной
музыки конца ХХ — начала ХХІ столетия в контексте новейших исполнительско-выразительных возможностей и приемов игры на саксофоне.
Активное развитие саксофонного исполнительства во второй половине ХХ — начале
ХХІ столетия проявилось не только в усовершенствовании традиционных способов игры, но и
в расширении самой сферы выразительных возможностей саксофона за счет возникновения
новых исполнительских приемов и выразительных средств, что является актуальной проблемой современного украинского саксофонного исполнительства.
Широкий музыкально-выразительный спектр украинской камерно-инструментальной
музыки с участием саксофона конца 1990-х — начала ХХІ столетия, значительная часть музыкальных произведений которого впервые введена в научный оборот, дает возможность оценить на практике широту философско-образных концепций, воплощенных в современной
украинской камерно-инструментальной музыке с участием саксофона. Ярким примером
можна считать творческие поиски В. Рунчака, а именно: использование неожиданных решений с точки зрения как композиционных структур, так и новейших способов и приемов игры
на саксофоне. Исполнение академической музыки саксофонным квартетом во второй половине ХХ столетия стало особым явленим. В работе изложены основные положения специфики
формирования творческих установок исполнителей квартета. Отметим, что художественностилевая выразительность игры саксофонного квартета зиждется на глубоком осознании неразрывной связи техники исполнения и образного мышления, что помогает достичь
максимального творческого результата.
Ключевые слова: камерно-инструментальная музыка, саксофон, саксофонный квартет,
традиция, новаторство.

Mykhaylo Mymryk
Ygor Savchuk
Content of music-expression features of saxophon in modern ukrainian chamber-instrumental music.
Article is devoted to the modern Ukrainian instrumental chamber music of the end of XX — beginning of XXI century in the context of new means of perfomance and expression in saxophone play.
The rapid development of playing saxophone in the second half of the XX century reflected not
just in the traditional ways of play improving and also in expansion of the expressive possibilities of
the saxophone because of appearance of new methods and means of performing. Nontraditional
means of expression is relevant topic in the modern Ukrainian saxophone performing.
The end of XX beginning of the XXI century there was a wide range of Ukrainian instrumental
chamber music with saxophone, a lot of music pieces for the saxophone for the first time introduced
in the analytical work, due to this musical and expressive diversity possible in practice to assess the
depth of philosophical and imaginative concepts that embody the Ukrainian componists.
A striking example of this is creative search of V. Runchak, namely using of unexpected ways
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of compositional structures and new ways of saxophone play. Performance of classical music of Saxophone Quartet is a significant phenomenon of the second half of the XX century. There are basic canons about the specifics of building the values in performing activities quartet. Note that the artistic
and stylistic features of saxophone quartet play is based on a profound awareness complex of technical and mentally actions, which give the opportunity to achieve maximum results in a creative executive activity.
Keywords: instrumental chamber music, saxophone, saxophone quartet, tradition, innovation.

