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РОЗВИТОК СОНАТНО-СИМФОНІЧНОГО МИСЛЕННЯ В 

ТВОРЧОСТІ РАННІХ ВІДЕНСЬКИХ КЛАСИКІВ 

 

Серед великих майстрів музичного мистецтва 18 ст. особливе місце 

належить Й. Гайдну та В. Моцарту. Їхня творчість становить не лише 

підсумок у розвитку сонатно-симфонічного стилю, узагальнення кращих 

досягнень їх попередників та сучасників, а й сміливий погляд у музику 

наступних епох. 

Найбільшим надбанням віденських класиків було оволодіння глибоким 

і універсальним методом розкриття дійсності в її розвитку, у зіткненні 

контрастів при досягненні художньої завершеності та цілісності. 

Стверджуючи нові принципи мислення, ранні віденські класики 

узагальнюють його в певних формах висловлюваннях, в основному, у формі 

сонати, з її характерними протиставленнями: І ч. найбільш контрастна, 

повільна, більш однорідна; середня частина ліричного плану; та 

«урівноважуючий» в емоційному відношенні, насичений народно-жанровими 

елементами фінал. І частина, як правило, має симетричну форму: експозицію, 

розробку і репризу. Цьому типу розвитку у класиків підпорядковуються і 

симфонія, і квартет, і соната, і концерт. 

Установлення класичної форми сонати мало велике значення в 

розвитку музичного мистецтва. Ця форма дуже життєстійка і збереглась до 

нашого часу як одна з основних. Пояснення цьому знаходиться в тому, що 

соната більше, ніж інші форми, віддзеркалює діалектику розвитку реального 

світу. 

Пізні сонати і концерти ранніх віденських класиків засновані на 

порівнюванні контрастних тем-образів. Так, ці твори можна порівняти з 

мініатюрними драматичними п’єсами, у яких кожна тема – окремий діючий 

персонаж без якого-небудь значного розвитку характеру. Темп сонат 



Й. Гайдна і В. Моцарта корінним чином не переосмислюється в процесі 

розвитку як, наприклад, в багатьох творах композиторів-послідовників. 

У ранніх віденських класиків одна тема дає місце іншому «персонажу», 

що яскраво видно на прикладі головної та побічної партій. Це не випадкові 

супутники. Вони учасники одного «сценічного» дійства й підібрані так, щоб 

краще відтіняти один одного і надати драматургу-композитору можливість 

зробити це дійство цікавим, змістовним і лаконічно обґрунтованим. 

Проте, не треба вважати, що творчість Й. Гайдна і В. Моцарта повністю 

відповідає нормам естетики класицизму. Воно повне життя, вільне від будь-

яких нав’язаних канонів. У ній не треба шукати точної аналогії з 

драматичними творами чи картинами художників-класицистів. 

У ранніх віденських класиків можна спостерігати не тільки контрасти в 

середині образів, але й розвиток деяких тем-характеристик протягом твору, 

що підготовлює принципи музичної драматургії композиторів-послідовників. 

Отже, у зв’язку з характерним колом образів і типом розвитку, у 

віденських класиків формується і нова трактовка інструменту, нові види 

клавірного письма. Навіть ранні сонати Й. Гайдна і В. Моцарта – твори 

фортепіанні, хоч у них і знаходяться позначки «для клавесину або 

фортепіано». Слід зазначити, що з творчістю ранніх класиків закінчується 

пора клавірного мистецтва у сучасному значенні слова. 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Алексєєв А. Д. Історія фортепіанного мистецтва / А. Д. Алексєєв. 

–  М., 1988. – 145 с. 

2. Аналіз синтезуючих тенденцій стиля ранніх віденських класиків. 

Методичні рекомендації / Упорядник Н. І. Письменна – Умань, 2008.  – 20 с. 

3. Друскін М. Клавірна музика / М. Друскін. – Л., 1980. – 205 с. 

 

 


