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у даній роботі автор з точки зору виконавця відповідно до музичної виконавської герменевтики трактує 
поняття транскрипції як різновиду інтерпретації, так як транскрипція завжди починається з інтерпре-
тації а кінцевий результат інтерпретації і є транскрипція, що враховує попередній досвід перекладень, 
індивідуальність композитора і виконавця.
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Постановка проблеми. Транскрипція твору 
починається з інтерпретації. виконання 

твору є короткочасна дія – результат інтерпрета-
ції до якої обов’язково додається стиль виконавця 
та його неповторна індивідуальна техніка, а вже 
«формою» закріплення інтерпретації є транскрип-
ція. інтерпретація твору, включає в себе скрупу-
льозне, глибинне осмислення об разу, вивчення 
особистості композитора, витоків, та стильових 
ознак його творчості, деталей, які не фіксують-
ся в нотному тексті, адже нотні знаки – це лише 
символи глибинного потоку переживань, настроїв, 
ідей; вивчення тексту оригіналу з усіма внутріш-
німи функційними нюансами, без яких неможлива 
органічна і гармонічна цілісність твору; визначен-
ня рухливих засобів виразності даного твору – 
пристосування до нового інструмента (в нашому 
випадку готово-виборний багато тембровий баян), 
тобто, інтерпретація включає в себе опанування 
всіх доступних матеріалів та їх когитативну об-
робку (в сфері мислення).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання інтерпретації викликає увагу числен-
них авторитетних дослідників мистецтвознавчої 
та виконавської специфіки. а.і. Муха [1] в праці 
«Процес композиторського творчества» розглядає 
питання набуття твором нових фарб, трактувань, 
соціально-культурних функцій в процесі інтер-
претування тим, чи іншим виконавцем. цікавими 
та нуково цінними є дослідження в.г. Москален-
ка «Про специфіку музичної інтерпретації» [4], де 
автором викладені основні положення теорії ін-
терпретації. Шляхи формування в собі слухової 
моделі твору – «принципу» як «істотного не до 
кінця використаного резерву методики і інтепре-
тації музики» дає книга в.г. Москаленка «Твор-
ческий аспект музыкальной интерпретации».

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. знаходження остаточного ва-
ріанту відбувається в процесі концертного вико-
нання. Перелічена робота йде паралельно, зріє 
в підсвідомості, часто виразні звучання знахо-
дяться інтуїтивно, а потім в якийсь момент ката-
лізуються в озвучений художній твір, більшість 
моментів по перекладенню якого вже можна 
ретроспективно свідомо пояснити. автору пере-
кладення доводиться відновлювати в собі анало-
го-почуттєве бачення світу композитором, щоб 
воно відбилося в душі слухача і викликало образ, 
який би був неможливий без цієї музики.

мета статті. наукове осмислення та тракту-
вання поняття транскрипції як різновиду інтер-
претації.

виклад основного матеріалу. інтерпретація 
потрібна через недосконалість запису музичної 
мови – нотного тексту, – штучної знакової систе-
ми на відміну від випереджуючої розмовну мову 
літературної мови. нотний текст не може бути 
однозначним відображенням дійсності в наслідок 
специфіки музики – неадекватного трактування 
різними виконавцями почуттів, емоцій, закла-
дених у музичному творі, в залежності від іма-
нентних компонентів, переваги аналітичних чи 
синтетичних елементів, їхньої психологічної ді-
яльності а також у домінуванні інтуїтивного без 
знакового опосередкування музичного мислення 
під час виконання на сцені, де в контексті тво-
ру з’являється так часто цитоване за л. Толстим 
«чуть-чуть». в.з. самітов у своїй кандидатській 
дисертації «Творча спрямованість процесу су-
місної діяльності педагога і студента – як умова 
становлення особистісних якостей музиканта-ви-
конавця» детально висвітлив важливість доміну-
вання синтетичного компоненту для виконавця-
інтерпретатора як творчої особистості. нотний 
текст постає багатомірним смислоутворенням, 
де кожний причетний до нього додає щось своє. 
знакова модель твору, його інваріант поєднують 
розмаїтгя інтерпретацій, які взаємодоповнюють 
одна одну, формують художній контекст твору, 
створюють з індивідуальних інтерпретацій ко-
лективну художню концепцію твору, яка пра-
вомірно входить у гетерогенне поле сучасного 
мислення, хоча набутий досвід трансформується 
у свою протилежність – створюється нова, від-
мінна від інших інтерпретація, яка залежить від 
іншого інструмента та від індивідуальності ви-
конавця, його співзвучності образному мисленню 
композитора, глибини протиріч чи спорідненості 
з попередніми інтерпретаціями. індивідуальна 
інтерпретація, спираючись на досвід інших, од-
ночасно повинна бути відстороненою від нього, 
щоб виявляти нові ознаки твору, нові інтонаційні 
відтінки. через нетотожність асоціювання уяв-
лень композитора і виконавця маємо розмаїття 
інтерпретацій при начебто однаковому спря-
муванні – виявлень художньої концепції тво-
ру, що дае «індивідуальну розрізнюваність» (за 
к. Юнгом) та «естетичну нерозрізнюваність» (за 
г. гадамером) інтерпретацій [2]. відомо, що доля 
твору в руках інтерпретарота-виконавця. Тіль-
ки він може передати поетику музики, дух і та-
лант композитора, вибрати конкретний варіант 
виконання, закріпити його в транскрипції, яка 
тому і є одним з різновидів інтерпретації, тоб-
то, обраним виконавцем конкретно зафіксованим 
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варіантом звучання твору. Проблеми фортепіан-
ної транскрипції досконало розробив г.М. коган 
у шести випусках «Школы фортепианной тран-
скрипции», у вибраних статтях «вопросы пиа-
низма». він наголошує на подвійному перекла-
денні при транскрипції музичного твору на мову 
іншого інструмента та іншого виконавця.

глеб Таранов підкреслює, що транскрипція 
насамперед, повинна бути близька до оригіналу, 
зв’язністю викладення і художнім відтворенням 
його у нових умовах.

нині транскрипція пов’язана з розширенням 
репертуару для нових інструментів (в тому числі 
і для готово-виборного баяна). 3і специфікою цих 
інтрументів, зі зручністю виконання та з дода-
ванням віртуозного начала (прикладом віртуоз-
них транскрипцій для фортепіано є транскрипції 
в. горовиця: в.а. Моцарт «соната № 11» ля ма-
жор, Ф. ліст «долина обермана», «рапсодії 2,19», 
ж. Бізе «кармен» та ін.; для баяна і. яшкеви-
ча: концертні обробки – вальс «весняні голо-
си» Й. Штрауса, італійська полька» с. рахма-
нінова, «вечірня пісня» к. стеценка, «Полонез» 
та «скерцо-тарантела» г. венявського, «каприс» 
№ 17» н. Паганіні та ін.

в. власов досконало описав творчу лаборато-
рію транскрипції і.а. яшкевича, її можна допо-
внити тільки незгаданими в статті творами для 
виборного баяна, в яких ліва рука на виборній 
клавіатурі не поступається у віртуозності пра-
вій: техніка подвійних нот (дж. Тартіні «соната», 
Й.с. Бах «Прелюдія» та «гавот» з скрипкової со-
нати мі мажор); арпеджовані та хроматичні паса-
жі на виборній клавіатурі; транскрипційні автор-
ські каденції; власні парні репризи та додаткові 
віртуозні коди (н. Паганіні»каприс № 17») [1].

Ф. ліст зробив транскрипцію «каприса № 17» 
н. Паганіні для того, щоб адаптувати цей твір 
до фортепіано, популяризувати його. він зберіг 
форму, образи, дух н. Паганіні але ввів ладові 
та реєстрові контрасти для більшої виразності 
при інструментовці для фортепіано.

і. яшкевич пише віртуозні транскрипції з пе-
ревагою свого композигорського начала для нової 
якості звукового матеріалу – баяна, в якого ще 
не усталені традиції; для показу нових техніч-
них можливостей виконавця-баяніста, для попу-
ляризації баянного мистецтва, що повинно бути 
рівним історично старшим видам виконавства [1].

в.П. власов у книзі «Методика работы бая-
ниста над полифониче скими произведениями» 
дає підгрунтя для вирішення проблем інтерпре-
тації поліфонічних творів на баяні, щоб їх вико-
нання було художньо повноцінним.

к. котляревський при розгляді музично-те-
оретичних систем європейського мистецтвоз-
навства досліджує процесуальність новітніх 
музично-теоретичних систем, їх методологічну 
направленість, рівні елементів, їх антиципа-
тію, кореляцію, наслідування та асиміляцію, це 
ж відноситься і до конкретної інтерпретації як 
частники такої системи, що дає інтерполяцію 
(наближення) до ідеального музичного твору.

Питання художньої інтерпретації у виконав-
ському мистецтві з філософсько-естетичних по-
зиції досліджує с.г. гуренко у праці «исполни-
тельское искусство методологические проблемы», 
де виконавство трактується як творчий процес, 

власне – художня інтерпретація, і як результат 
цього процесу.

відтворення духовності в процесі виконав-
ського мистецтва та теоретичне обґрунтування 
цієї категорії дає Ю. вахраньов у праці «Поети-
ка». він вважає важливим елементом поетики 
духовність виконавця, яка причетна до компози-
тора і слухача, при цьому духовна дія – виконан-
ня є «живим внутрішнім рухом сутності музики».

за результатом інтерпретування в.г. Моска-
ленко виділяє чотири типи музичної інтерпрета-
ції: редакторська, виконавська, композиторська, 
музикознавча (наукова і художня). «Повноцінний 
результат досягатиметься за умови взаємодії 
вказаних чотирьох типів музичної інтерпрета-
ції». «Під інтерпретуванням буде розумітися ін-
телектуально організована діяльність музичного 
мислення, яка скерована до розкриття виразо-
во-змістових можливостей музичного твору». 
співтворчий характер виконавця і композитора 
М.а. давидов вбачає в інтуїтивних проявах ар-
тиста в момент виконання: «...у виконавському 
мистецтві діє миттєвий зворотний зв’язок: якість 
досягнутого звучання впливає на корекцію про-
цесу інтерпретаторського інтонування», також 
М.а. давидов аналізує і узагальнює творчу ла-
бораторію виконавця, що зводиться до «фор-
мування психотехнічних навичок, безперервної 
слухової уваги і сценічного перевтілення» [3], на-
голошує на важливості культури почуттів вико-
навця та їх гармонічного поєднання з інтелектом, 
на здатності «проникнення почуттями в суть-
твору», та дає своє визначення поняттям «ви-
конавська інтерпретація», «перекладення»: «ви-
конавська інтерпретація – творче прочитання 
інтонаційного змісту музики»; «перекладення – 
різновид творчої інтерпретації інструментальни-
ми засобами».

за іншими авторами інтерпретація є продо-
вженням тексту, відтворенням його художності, 
образності Є.г. гуренко вважає, що інтерпре-
тація це специфічний «залишок», який можна 
отримати, якщо повністю абстрагуватися від 
усього, що обумовлено автором твору [2]; це те, 
що мимоволі втратилось у знаках з «натхнення 
композитора» і повинно відновлюватися за допо-
могою «натхнення самого виконавця» (г. коган); 
з філософського погляду Поля рікьора це пошук 
неявного смислу у наявному; з точки зору пси-
хології за к.а. Мартінсеном – це переживання 
і репродукування художнього твору формуючою 
волею виконавця. на думку с. раппопорта ви-
конавство є своєрідним видом творчості, інтер-
претацією, тому що воно є перекладом духовного 
художнього змісту з нехудожньої матеріальної 
системи (нотної) в художню (звукову).

як стверджував П. казальс: інтерпретація – 
це «одухотвореність гри», тому що душу мелодії 
ніколи не вдасться записати на папері. Більше 
60 років П. казальс шукав душу сюїт и.с. Баха. 
Така робота безкінечна [4].

нам здаються цікавими думки Ф. Бузоні, 
в яких маємо наочне переплетіння понять «ін-
терпретація» і «транскрипція»: «будь-який нот-
ний текст є вже транскрипцією абстрактної дум-
ки»; «Будь-яка інтепретація невідворотньо вже 
є транскрипція»; «виконання твору – теж тран-
скрипція» [6].
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ці висловлювання найвидатнішого тран-
скриптора після Ф. ліста, враховуючи похибки 
на переклад, показують актуальність цього по-
няття в наш час, коли на перший план вихо-
дить музика, і потрібно відтворити всі тонкощі 
її артикуляції для створення трансцендентного 
образу, розкодування задуму композитора, коли 
часто й сам композитор не може пояснити звід-
ки прийшло натхнення., заряд емоційної енергії 
саме для цього твору. в рамках одного понят-
тя «інтерпретація» така поліферація дефініцій 
з різних точок зору: фшософської, естетичної, 
психолопчної, музикознавчої, виконавської, на-
укової, екзистенційної і т. п., – свідчить про важ-
ливість розробки цього питання і підтверджує 
положення герменевтики: «істину не може піз-
навати і повідомляти хтось один» через варіа-
тивність мови, оскільки мова надає людині різ-
ні можливості для висловлювання одного й того 
ж. усвідомлення та достовірність цього понят-
тя в даний час виникає в результаті дискурсу 
його означень, показує його неоднозначність, але 
й додає його розуміння як цілого. до інтерпрета-
ції музики, виходячи з своєрідності її предмета, 
не можна підходити тільки з науковими, логіко-
гносеологічними, методологічними мірками, бо 
музика – це духовна мова (не беручи до ува-
ги її утилітарні функції), тому «кожен повинен 
сприймати ту мову, яка втілена у творі мисте-
цтва, і володіти нею як рідною», адже мистецтво 
взагалі «не орієнтоване на функцію означування, 
яка осягається інтелектуально, а має своє значе-
ния в собі» [6]. важливо підкреслити, що кожен 
виконавець, насамперед, є артистом – повинен 
входити в образ, – і одночасно режисером. від 
його погляду на твір залежить результат; інтер-
претатором, музикознавцем, критиком – рецен-
зує твір, усвідомлює його цінність, а також він 
може бути редактором – пристосовує текст до 

себе; транскриптором – ускладнює фактуру або 
перекладає на певний інструмент (повинен мати 
композиторські навички).

отже, музична виконавська інтерпретація 
може об’єднувати всі інші види музичної ін-
терпретації, це духовний латентний процес, ре 
зультати якого проявляються у виконанні твору 
або публікаціях про нього. Музична виконавська 
інтерпретація покликана в першу чергу відтво-
рити художність, естетичну цінність твору, його 
духовність, пасіонарність; при цьому інструмен-
тальні, технічні та виражальні засоби підвладні 
поетиці твору [5].

висновки та подальші перспективи. Музична 
виконавська інтерпретація – це процес активно-
го духовного осмислення та інтонування худож-
нього змісту музичного твору в новому істори-
ко-культурному контексті на основі критичного 
узагальнення всього попереднього досвіду ком-
петентних потенційних учасників дискурсу, вра-
ховуючи особистість виконавця, його неповторну 
художню майстерність, музичне мислення, твор-
чий потенціал підсвідомості, розуміння ним «зву-
ко-смислів» (за Б.в. асаф’євим), що не пов’язані 
з мовою. в цьому сенсі музична виконавська ін-
терпретація збігається з музичною виконавською 
герменевтикою в широкому розумінні, що допо-
магає знайти найбільшу відповідність інтонуван-
ня композиторського задуму.

вибрана, зафіксована виконавцем, музич-
на виконавська інтерпретація твору з компози-
торськими моментами перекладення на інший 
інструмент, або ускладнення фактури для кон-
цертного виконання, або навпаки спрощення з пе-
дагогічними цілями чи для популяризації твору, – 
і є транскрипція, в якій зберігається винятковість, 
одиничність, конкретність, естетика, смисл, дух 
твору, незважаючи на відносність об’єктивації 
кожним транскриптором сутності твору.
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трАнскрипция музЫкАльноГо произведения кАк рАзновидность 
исполнительскоЙ интерпретАции

Аннотация
в данной работе автор с точки зрения исполнителя в соответствии с музыкальной исполнительской 
герменевтикой трактует понятие транскрипции как разновидности интерпретации, так как транскрип-
ция всегда начинается с интерпретации а конечный результат интерпретации и есть транскрипция, 
учитывающая предыдущий опыт переложений, индивидуальность композитора и исполнителя.
ключевые слова: транскрипция интерпретация, герменевтика, исполнительская практика.
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skoptsova e.m., Gritsenko V.V., marchenko V.V.
Kyiv national university of culture and Arts

music trANscriptioN As A KiNd of performANce iNterpretAtioN

summary
in this work, the author, from the point of view of the performer in accordance with the musical performing 
hermeneutics, interprets the notion of transcription as a kind of interpretation, since transcription always 
begins with interpretation and the final result of interpretation is transcription, taking into account the 
previous experience of transpositions, the individuality of the composer and performer.
Keywords: transcription interpretation, hermeneutics, performing practice.


