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ПЕРІОД КЛАВІРНОГО МИСТЕЦТВА У ФОРТОПІАННІЙ 

ПЕДАГОГІЦІ 

 

Перші клавішно-струнні інструменти виникли в епоху Відродження (16 

ст.) в Італії. Розвиток капіталістичного виробництва і буржуазних відносин 

викликали корінний переворот у всіх сферах суспільного життя, в тому числі 

і в музичному мистецтві. Великі міста стають центром культури. Світська 

музика є невід'ємною частиною побуту багатих сімей. Вміння грати і співати 

- показник витонченості і вихованості. Кодекс великосвітського поводження 

того часу засвідчував: «Хто не любить музику, той розумово відсталий». 

Необхідність втілення нових образів світського мистецтва викликала 

формування нових музичних жанрів: опери, інструментального мистецтва. 

У 16-18 ст. виконавець не був посередником між автором і слухачами. 

Виконання було невід'ємним від творення музики. Цей синтез реалізувався 

через імпровізацію, яка була основою виконавського мистецтва. Імпровізатор 

вважався композитором вищого класу, оскільки повинен був без підготовки 

виконати твір на задану тему. 

Клавесин – (лат. Clavis - ключ - клавіша). Струна на ньому приводилась 

в коливання пір'ячком, або язичком, прикріпленим на товкачику. На 

інструменті були дві клавіатури - клавіатура forte і клавіатура piano. Тому 

при виконанні на клавесині можна було лише чергувати forte і piano. 

Звук клавесина блискучий, ясний, дзвінкий, але мало наспівний, з 

обмеженою динамікою. Крім того, на більш удосконалених інструментах 

були спеціальні регістри, які створювали тембри інших інструментів (лютні, 

фаготи тощо). 

Конструкція клавікорда відрізнялась від клавесина тим, що звук 

добувався на ньому за допомогою торкання до струни металевої пластини у 

вигляді трапеції (тангент), яка кріпилась на задньому кінці клавіші. Тому 



звуки були більш різноманітними у динамічному відношенні, на ньому 

можна було виконувати на легато наспівний звук. 

З появою світської музики з'являються педагоги, розробляються 

методики навчання грі на інструменті. У кінці 16 століття був виданий 

трактат монаха Діруті. Його трактат «Трансільванець» – перший пам'ятник 

органно-клавірного посібника з виконавства і гри. У ньому суворо 

розрізнялись сфери органного (духовного) і клавірного (світського) 

виконавства. 

Яскравого розвитку мистецтво клавірної гри набуло у творчості 

видатних французьких майстрів 17-18 ст. – Франсуа Куперена, Жана-Філіпа 

Рамо, Луї Дакена, Жана Люллі. Їх твори відзначалися стилістичною ясністю, 

пісенно-танцювальною мелодикою, лірико-психологічним, образотворчим 

змістом, мініатюрними формами. Не дивлячись на модне орнаментальне 

оздоблення, їх музика тісно пов'язана з народною пісенністю і упереджує 

музичну мову віденських класиків. Відображаючи типові риси мистецтва 

рококо - вишуканість, витонченість - музика французьких клавесиністів готує 

контрастність, динамізм, монументальність класичної сонати. 

Франсуа Куперен, окрім того, що був уславленим композитором-

виконавцем свого часу, здобув повагу і як педагог. У своєму трактаті 

«Искусство игры на клавесине» Ф.Куперен розкрив важливі риси 

виконавського і педагогічного мистецтва 1-ї половини 18 століття. Ось деякі 

витяги з трактату.  

1. Велика увага приділялась зовнішньому вигляд виконавця: «За 

клавесином потрібно сидіти не вимушено, погляд не повинен бути 

зосереджений ні на одному предметі, ні розсіяним, необхідно виглядати так, 

ніби ти нічим не зайнятий. Непристойно підкреслювати сильну долю рухом 

голови, ноги, корпусу, щоб позбутися «гримас» під час гри, необхідно в цей 

час ніби поглядати на себе в дзеркало». 

2. Одним з важливих завдань виконавця на клавесині – уміння тонко, зі 

смаком виконувати в мелодії орнаментику. Саме від Куперена іде тенденція 



гри трелі з верхнього допоміжного звука, форшлагу – за рахунок наступної 

долі. Цих принципів виконання прикрас дотримувалися і в інших 

національних школах більшість музикантів 1-ї половини 18 століття. 

3. Для передачі стилістичних особливостей творів клавесиністів 

важливим є тембральне забарвлення, «терасоподібна» динаміка, вміле 

користування з цією метою педалями (чергування безпедальних побудов з 

густо педальованими). 

У цьому ж трактаті були викладені основні тенденції розвитку техніки 

гри на інструменті: 

- активно використовувалась лише дрібна техніка без підкладання 1-го 

пальця; 

- розвитку задатків виконавця сприяла цілеспрямована, наполеглива і 

свідома робота; 

- одним з головних принципів клавесинної методики була боротьба з 

м'язовою напругою, зберігання гнучкості зап'ястя під час гри; 

- у 30-х роках 18 століття з Італії прийшло нововведення – підкладання 

(використання) 1-го пальця. (До того часу грали, перекладаючи довші пальці 

через короткі);  

- вправи такого типу вважалися механічною роботою: «рука повинна 

бути «мертвою» і лише підтримувати прикріплені до неї пальці, або 

переміщувати їх, куди самі вони не діставали». 

Під час виконання вправ дозволялося читати цікаву книжку тощо. 

Стилістичні особливості виконання клавесинних творів: 

- насиченість фактури прикрасами (трелі, форшлаги, групетто, 

морденти); 

- здатність починати трель з верхнього допоміжного звука (крім тих 

випадків, коли основний звук є початком мотиву, фрази, речення твору); 

- виконання форшлагу за рахунок наступної долі; 

- використання 1-го пальця (підкладання); 

- динаміка «терасоподібна»; 



- темброва різноманітність, яка здійснюється за допомогою 

використання різних видів педалі і артикуляційних штрихів; 

- введення аччакатури - короткого форшлага, який береться разом з 

основним звуком, а потім швидко відпускається 
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