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виконавська майстерність баяніста  
у контексті актуалізаціЇ народного мистецтва
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відокремлений підрозділ «миколаївська філія 

київського національного університету культури і мистецтв»

Стаття присвячена висвітленню особливостей виконавської майстерності баяніста у зв’язку з відроджен-
ням та переосмисленням значення й сучасної ролі народного мистецтва у напрямку його актуалізації. 
україна, починаючи з моменту здобуття незалежності, перебуває у стані пошуку або ж створення но-
вого актуального проекту культуротворчості, який би відрізнявся від «кулішівки». Попередній проект, 
запропонований П. кулішем, вже не відповідає усім потребам та викликам сьогодення. тому необхідно 
сформувати новий проект, який би одночасно не роз’єднував традицію, фольклорне коріння української 
культури (в тому числі музичної) та віянь, що з’являються у зв’язку з розвитком суспільства. Баян –  
інструмент, який дозволяє це зробити, будучи своєрідним феноменом у світі музики та виявляючи власну 
соціокультурну специфіку. 
ключові слова: музичне виконавство, виконавська майстерність, баян, баяніст, народне мистецтво, му-
зичний ансамбль. 

Постановка проблеми. за рівнем попу-
лярності та впізнаваності баян близь-

кий до народного мистецтва так, як, можли-
во, ніякий інший інструмент. однак за своєю 
суттю баян – це просто умовна назва хрома-
тичної гармоніки з використанням в-системи. 
Баян виявився найбільш досконалою з гармо-
нік. традиція баянного виконавства та розго-
лос значення баяну як музичного інструменту 
для професійної музичної діяльності розпо-
чинається з імені Петро Фроссіні – італійця, 
який у 1912 р. емігрував до америки в 1912 р.  
на баяні, так би мовити, «від Фроссіні» сьогодні 
грає частина бельгійських, норвезьких і навіть 
деяких англійських музикантів, але, головне, 
абсолютна більшість баяністів українських. 
Прагнення осмислити баян як цілісне явище 
музичної культури і пов’язаний з ним соціо-
культурний пласт визначає завдання даного 
дослідження. у багатьох народів світу музика 
виконує роль магічного містку до безсмертя 
та осягнення божественності. у всі часи музика 
виконувала соціальну роль, і в інструменталь-
ному мистецтві вбачалася не лише художньо-
естетична функція, а й лікувальна, виховна, 
навчальна, моральнісна (та моральна), функція 
соціалізації, що обумовлює звернення до баяну 
як виразника народного духу. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Баян як специфічний музичний інструмент 
та феномен є центром розвідок а. душного 
та Б. Пица, о. Шарова та С. карася, який, зокре-
ма, досліджує технічні можливості сучасного ба-
яна, л. міщенка, у працях якого баян наділений 
соціальною значущістю. С. Самолюк та о. лузан 
вивчають баян у зв’язку з музичною культурою 
хх століття, а о. таюкін приділяє увагу баян-
ному виконавству у контексті тяглості традицій 
та можливості перспектив. історичні аспекти 
становлення баянного мистецтва розкриваються 
в праці м. імханицького. крім того, баян володіє 
неабияким педагогічним потенціалом, що роз-
кривається у доробку Б. Потєряєва. 

виділення раніше не вирішених частин 
проб леми. україна з часів незалежності піклу-

ється створенням нового проекту культурот-
ворчості, який можна було б визнати альтер-
нативою так званій «кулішівці», що обумовлює 
актуалізацію народного мистецтва та специ-
фічну роль наближеного до фольклору (у ши-
рокому сенсі цього терміну) баянного виконав-
ства, популяризованого у діяльності народних 
колективів та музичних ансамблів. ескіз та-
кого проекту витонченого відродження тради-
цій з урахуванням потреб та віянь сучасності 
й знаходиться у центрі даної розвідки. 

формулювання мети дослідження. головна 
настанова та ціль даного дослідження – роз-
криття специфіки виконавської майстерності 
баяніста, враховуючи сучасний соціокультур-
ний контекст, який характеризується актуалі-
зацією народного мистецтва. 

виклад основного матеріалу. якщо форте-
піанна або ж скрипкова педагогіка своїм ко-
рінням сягає в далеке минуле, то баянна пе-
дагогічна наука почала формуватися не так 
давно – наприкінці хх ст. у навчальному 
посібнику м. імханицького «історія баянного 
та акордеонного мистецтва» проводиться чітке 
розмежування між аматорським, самодіяльним 
існуванням гармонік різного типу (які отрима-
ли поширення в 1920–1930-х рр. в радянському 
Союзі) та виникненням спочатку камерного, а 
потім і камерно-академічного баянного і акор-
деонного виконавства. на відміну від побуто-
вого, самодіяльного мистецтва гри на гармоні, 
академічне виконавство на баяні (акордеоні) 
вимагає ґрунтовної, довгострокової, професій-
ної освіти. 

на початку хх століття народні інструмен-
ти, в тому числі й гармоніка, інтенсивно роз-
вивалися, внаслідок чого зазнали значних змін 
у своїх конструкціях. той же м. імханицький 
у вищезазначеному навчальному посібнику за-
значає, що «термін “гармоніка” представляє 
собою узагальнююче поняття для всього класу 
самозвучних духових інструментів (самозвуч-
них аерофонів)» [2, с. 20]. автор підкреслює, що 
особливе значення у процесі становлення баяну 
відіграв інструмент к. деміана, який відрізняв-
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ся включенням різнооктавної басово-акордової 
пульсації, що стимулювало тактильні відчут-
тя, роблячи їх більш вираженими та рельєф-
ними. звук у цих інструментах породжується 
металевим язичком (голосом), що розміщений 
вільно та коливається під дією струменя по-
вітря [4, с. 33]. Спочатку гармоніки володіли 
одно– або дворядною діатонічною правою кла-
віатурою з найпростішим басо-акордовим су-
проводом в лівій клавіатурі. Щільно увійшов-
ши у побут та повсякдення, такі баяни стають 
найпоширенішими музичними інструментами, 
чому сприяла простота пристрою, легкість 
освоєння гри. це забезпечило гармоніці велику 
популярність. 

і лише на початку хх століття під словом 
«баян» стали мати на увазі інструмент особли-
вого типу, «в якому хроматичній правій кла-
віатурі не менш ніж з трьома рядами кнопок 
відповідає хроматичний набір басо-акордово-
го акомпанементу: мажорні, мінорні тризву-
ки, а так само септакорди – так званий по-
вний хроматичний набір готових акордів» 
[7, с. 107]. за словами С. карася, «сучасний 
тип інструмента з його величезною амплітудою 
художньо виражальних, технічних та темброво-
акустичних якостей у поєднанні з напрацьо-
ваним потужним арсеналом специфічно ви-
конавських засобів уможливлюють сьогодні 
залучення до репертуару баяніста незліченної 
кількості музичних зразків різних напрямків 
і стилів, враховуючи навіть принципово проти-
лежні художні смаки» [3, с. 60].

великою подією в баянному виконав-
стві та баянній педагогіці було перевидання 
у 1998 р. книги всесвітньо відомого виконав-
ця й талановитого педагога Ф. ліпса «мистец-
тво гри на баяні». хоча сам автор не називає 
свою книгу підручником, вона наближається до 
цього жанру. у 1999 р. була видана ще одна 
книга Ф. ліпса – «Про мистецтво баянної тран-
скрипції: теорія і практика перекладання му-
зичних творів для баяна» [5, с. 82]. як власне 
зазначав Ф. ліпс, «обмеженість традиційного 
баяна позначалася все більше: зміна тексту 
оригіналу диктувалася не художній задумом 
транскриптора, а конструктивними особливос-
тями інструменту» [7, с. 107–108]. збільшений 
виконавський рівень баяністів все гостріше по-
требував оригінального репертуару. тому під-
бір праць для виконання на баяні стає окремим 
напрямом діяльності. 

у той же час спроби писати оригінальну му-
зику для баяна професійними композиторами 
були здійснені, зокрема, Ф. климентовим, який 
створив сюїту для баяна у трьох частинах. але 
в сюїті не відчувалося свіжих композиторських 
рішень, новизни, тому вона у виконавську 
практику баяністів так і не ввійшла. однак 
наступні два твори великої форми – концерт 
для баяна з народним оркестром Ф. рубцова 
та концерт для баяна з симфонічним оркестром 
т. Сотнікова – вважаються еталонами у станов-
ленні баянного академічного репертуару. твір 
Ф. рубцова незабаром увійшов до репертуару 
виконавців. у цьому творі композитору вдалося 
багатогранно розкрити можливості баяна з го-
товими акордами. вони виявляються в «мело-

дизації» акордового акомпанементу в партії лі-
вої руки, а також у використанні специфічних 
прийомів глісандування по звуках зменшеного 
септакорда, які трактуються як ефектний при-
йом або ж пальцеве тремоло. 

Про високий рівень професійної майстер-
ності баянного виконавства українських май-
стрів пише, зокрема, в. Самолюк: ««яскрава 
театральність виконавського стилю в. зубиць-
кого виявляється в широкому застосуванні 
специфічних сучасних баянних прийомів гри: 
тремоло, нетемпероване глісандо, вібрато міхом 
тощо; у використанні таких неординарних шу-
мових звукових ефектів як лускання по корпу-
су баяна, тупання ногою, клацання язиком або 
пальцями, також у «вплетенні» людського го-
лосу в інструментальне виконання як окремого 
мелодичного утворення або поодиноких вигу-
ків» [6, с. 333]. за допомогою зусиль а. душно-
го, Б. Пица та С. карася, таким чином, вдалося 
зафіксувати тенденцію актуалізації баянного 
виконавства [1], яка робить акцент на підборі 
оригінального репертуару баяністів. 

значно більш досконалою обробка народ-
ної пісні стала в творчості баяніста-само-
родка і. Паницького. яскравий приклад його 
гри – протяжна манера, що передає неспіш-
ність і широту народних пісень або ж контр-
астність душевної ліричності з запальністю 
і завзяттям у варіаціях на теми, популярні 
у народній творчості. Специфіка баянного вико-
навства і. Паницького багато в чому послужила 
відправною точкою для подальшого розвитку 
жанру баянної обробки, визначила основні ме-
тоди його фактурних перетворень. важливим 
та істотним чинником для розвитку професій-
ного академічного виконавства на баяні стає 
діяльність професійних навчальних закладів, 
в стінах яких активно розвивається науково-
методична думка. з’являються, зокрема, сер-
йозні дослідження у галузі технології баянного 
виконавства та публікації науково-методичних 
розробок. якщо, як було зазначено вище, в пе-
ріод розвитку гармоніки та її становлення такі 
видання орієнтувалися в основному на прак-
тику побутового музикування, то тепер існує 
чітка грань між аматорським музикуванням на 
баяні та навчанням, яке вимагає професійної 
освіти та спирається на накопичений досвід 
фортепіанної, скрипкової, віолончельної та ін-
ших методик. 

варто підкреслити проблемність поняття 
«народний», яке вживається стосовно баяну. 
на нашу думку таке поєднання є не зовсім ко-
ректним. на жаль, сьогодні є композитори, які 
вважають звук баяна дещо специфічним. але 
насправді баян – інструмент мобільний, і в жан-
ровому плані також: йому підвладні й фуги 
Баха, і джазові композиції, й музика для су-
проводу танцю, й камерна музика, й естрад-
на мініатюра. Баян можна назвати народним 
інструментом, оскільки він є популярним.  
деякі теоретичні системи розглядають поняття 
«народний інструмент», виходячи з соціокуль-
турних і художніх позицій. це цікаво, оскіль-
ки визначає стратегію розвитку народних ін-
струментів. вчений доводить, що розширення 
функцій інструменту, жанрових, стильових на-
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прямків зміцнює його позиції як народного, за 
умови збереження національної своєрідності, 
тобто традицій. однак для музикантів це все 
дуже серйозно й складно. для професійного 
музиканта важливі художні та технічні мож-
ливості музичного інструменту [8, с. 112]. 

виконавське мистецтво гри на баяні найтіс-
нішим чином пов’язано й з композиторською 
творчістю, а вона, як відомо, відрізняється 
різнонаправленістю, багатофункціональністю. 
якщо раніше основу репертуару для баянів 
складали приклади традиційного музичного 
побуту (народні мелодії, пісні, романси, оброб-
ки модних естрадних творів, у тому числі – 
пісень для танців), то з часом в аматорському 
потфоліо починають з’являтися й зразки му-
зичної класики – спочатку нескладні твори. 
нині в репертуарі баяністів завжди присут-
ня велика форма – від бахівських партит до 
концертів, сонат, сюїт сучасних композиторів 
[4, с. 43]. Перші прояви професійного виконав-
ства на баяні зароджувались як амбіції особли-
во талановитих баяністів та прагнення показа-
ти себе на сцені. 

на нашу думку, назва все ж не має першо-
рядного значення – так само, як і те, які сис-
теми використовуються у баянному вико-
навстві (С, в або ж інші). важливим є те, що 
і як на інструменті виконується й для кого саме.  
тобто мається на увазі актуалізація ролі публіки, 
адресата створення та виконання музичного тво-
ру. з появою баяна знаменується народження уні-
кального музичного інструменту, який замінює, 
в тому числі, навіть оркестр (точніше ансамбль) 
у контексті розвитку народного мистецтва, яке 
невідривно пов’язане з чуттєвістю повсякдення. 

«історичний, так би мовити, баян інколи 
порівнюють з комп’ютером кінця XiX – по-
чатку хх ст. ст. не випадково Петро Фрос-
сіні, перший справжній професіонал-баяніст, 
став грати саме на системі, що базувалася на 
в-грифі. з цієї ж причини пізніше л. Пух-
новський, знаменитий польський професор 
в 1970–1980-ті рр. перевів усіх своїх учнів-
акордеоністів на баян. Потім він, однак, при-
пинив ці експерименти. у лондоні нам відомий 
джон леслі – педагог-ентузіаст, який все жит-
тя грає надає перевагу лише баянній системі. 
або в норвегії в консерваторії працює профе-
сор йон Фокстат – так само прихильник цієї 
системи. але вони не називають її не баянною, 
а системою в-грифу. чи не найвідоміший по-
пуляризатор баянної музики – рішар гальяно, 
який працює одночасно в академічній манері, 
експериментує у джазі та навіть пише музику 
для французьких кінофільмів, використовую-
чи цікаві ефекти баяну [2, с. 489–491]. відтак, 
популярність творчості рішара гальяно част-
ково долає передсуди щодо несерйозності ба-
яну та його естетично-музичних можливостей. 
виконавець вважає, що інструмент відкриває 
широкий простір для імпровізацій, вправляння 
у стилі мюзет, а також для розвитку власного 
стилю виконавства. а той факт, що гармоніка 
легко адаптується до регіональних музичних 
особливостей, свідчить про міцний зв’язок між 
засобами виразності баяну та локальністю на-
родного мистецтва. 

в-гриф досконаліший, ніж С-гриф. для цьо-
го існує кілька причин. По-перше, коли вико-
навець грає хроматичну гаму на правій клавіа-
турі, положення кисті більш природнє. Пальці 
напівзігнуті, а мізинець – найбільше за всіх. 
а у французькій системі (С-гриф) – навпа-
ки. По-друге, на лівій клавіатурі у французь-
кій системі вибірка спрямована паралельно 
правій, а у системі в-грифу ліва йде знизу, а 
права зверху, тобто в протилежному напрям-
ку. тому, коли баяніст виконує класику або 
будь-які фактурні елементи у верхньому ре-
гістрі, то руки розташовані в різних частинах 
інструменту (знизу і зверху), що значно зруч-
ніше, ніж, наприклад, коли обидві руки внизу.  
По-третє, оскільки виборна клавіатура у фран-
цузькій системі направлена згори вниз, то ба-
сові планки, розташовані вгорі, роблять верх 
лівої половини інструменту важчим. 

однак всі ці міркування про типи клавіату-
ри, переваги та недоліки конструкції – це суд-
ження професіонала, а слухачеві на концерті 
або масовому заході абсолютно все одно, яку 
систему використовує виконавець, для публі-
ки баян є, перш за все, інструментом з харак-
терним тембром і репертуаром, інструментом 
мобільний, який можна почути і в сільському 
клубі, і в телевізійній передачі, й на весіллі, 
і в концертному залі столичних консерваторій.

Процес оптимізації навчання баянному ви-
конавству має важливе значення в контексті 
перетворень, пов’язаних з переглядом освітніх 
стандартів в україні. у навчальних закладах, 
де активно функціонують кафедри народних 
інструментів, зростає потреба у вивченні іс-
торії розвитку баянної інструментальної твор-
чості, визначенні її сьогодення і прогнозування 
майбутнього. 

висновки і пропозиції. згідно з вищевикла-
деною логікою, баян є досконалим технологіч-
но музичним інструментом. гармоніка на пев-
ному етапі зупинилася у вдосконалення своїх 
особливостей, зафіксувавши найбільш опти-
мальний варіант. Баян поєднує риси оркестру, 
роялю (багатоголосся), духових інструментів 
(оскільки може роздувати звук), та навіть во-
калу. виконавська майстерність баяніста за-
лежить не лише від типу використовуваної 
системи (у баяні – це система в-грифу), але 
й від вдало підібраного репертуару. таким 
чином, становлення, розвиток баяна та вико-
навство на ньому проходило поетапно. однак 
становлення баяну і, зокрема, його визнання 
не було безхмарним, оскільки передсуди щодо 
баяну та його професійної «серйозності» як 
музичного інструменту, придатного для ви-
конання й складних творів також, – відомий 
факт. Поліпшення конструкції інструменту 
позначилося на зростанні виконавської май-
стерності баяністів. Створення високохудожніх 
творів професійними композиторами якісно 
розширили репертуарний список оригінальних 
творів для баяна. це дозволило баяну поряд 
з іншими класичними інструментами зайняти 
гідне місце на академічній сцені та передати 
взаємозв’язок діяльності професійних музич-
них ансамблів з джерелом натхнення – народ-
ним мистецтвом. 
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исполнительское мастерство баяниста 
в контексте актуализации народного искусства

аннотация
Статья посвящена рассмотрению особенностей исполнительского мастерства баяниста в связи с воз-
рождением и переосмыслением значения и современной роли народного искусства – его актуализа-
цией. украина, начиная с момента обретения независимости, находится в состоянии поиска или соз-
дания нового актуального проекта культуротворчества, отличающегося от того, который в свое время 
предложил П. кулиш, ведь он уже не отвечает всем потребностям и вызовам современности. новый 
проект также не должен разделять традицию, фольклорные корни украинской культуры (в том числе 
музыкальной) от веяний, которые появляются в связи с развитием общества. Баян – инструмент, по-
зволяющий это сделать, будучи своеобразным феноменом в мире музыки и демонстрируя собственную 
социокультурную специфику.
ключевые слова: музыкальное исполнительство, исполнительское мастерство, баян, баянист, народное 
искусство, музыкальный ансамбль. 
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bayan-player’S perfOrming SKill  
in The COnTexT Of fOlK arT’S updaTing

Summary
the article is devoted to the features of bayan-player’s performing skills in connection to the revival 
and rethinking of the meaning and contemporary role of folk art – its actualization. ukraine, starting 
from the moment of gaining independence, is in a position to search for or create a new actual project of 
cultural creation, which is different from the one proposed by p. Kulish, because at this moment it cannot 
provide all the needs and challenges of our time. the new project should also not divide the tradition, 
the folklore roots of ukrainian culture (including music) from the trends that appear in connection to the 
society’s development. the bayan is a musical instrument that allows this goal to be done, being a kind of 
phenomenon in the music world and demonstrating its own sociocultural specifics. 
Keywords: musical performance, performing skill, bayan, bayan-player, folk art, musical ensemble.


