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найвідоміших творів необхідно зазначити: епічний солоспів «Грай, трембіто» (слова 

Р. Купчинського), хорова поема «Наймит» (слова І. Франка), обробки народних та стрілецьких 

пісень: «Засумуй, трембіто», «Ой зацвіла черемшина», «Ой там за горою», «Ой у полі», «Про Нечая», 

«Прийди, прийди», «Чом ти мені, дівчино мила». 

Найпродуктивнішим періодом (1929–1939) щодо написання музичних творів є, так би мовити, 

віденський: «Коломийка», «З мого щоденника», солоспіви «Жита» (слова О. Олеся), «Засумуй, 

трембіто» (слова Р. Купчинського), «Осінь» та «Чому я прокинувся» (німецькі тексти дружини 

Меланії Семаки) тощо [1]. Згодом у Львові та в Галичині зазвучала музика Нестора Нижанківського. 

Особисто виступає на концертах С. Крушельницької, О. Руснака та інших відомих співаків як 

концертмейстер [2]. Слід відзначити, що у творах композитора на чільному місці є український 

народ, традиції та культура, зокрема і краса рідної природи», зазначає музикознавець У. Молчко [3, с. 

222]. Його невичерпний талант імпровізатора було реалізовано у кращих творах. У багатьох 

фортепіанних п'єсах, солоспівах, хорах, фортепіанному тріо він здіймається як митець національний, 

що комплексом музичної виразності відтворює типово український тематизм природи, український 

дух. Цей художній ефект композитору вдалося досягти за допомогою форм і виразових методів, які 

проявляються у самобутньому володінні музичним матеріалом. Національна ідентичність була 

наслідком його світогляду, естетичних уподобань, становила його українську сутність та свідомість.  

У своїх творах Н. Нижанківський досягав національної характеристичності такими засобами та 

методами [4, с. 242–244]: 

− ладових, мелодичних, ритмічних та структурних методів виразності досягав стилізацією 

тематичного матеріалу; 

− інтонаційно-ритмічних стереотипів фольклорного жанру досягав поєднуючи з європейськими 

елементами музичних напрямів та течій; 

− варіаційними методами розвитку музичного матеріалу у багатьох фортепіанних і хорових 

творах, використовуючи мотив, фразу та тему на різних структурних рівнях [5].  

Творчий доробок Н. Нижанківського є надбанням української історії, частиною нашої 

національної культурної спадщини і традиції та підґрунтям для українського музикознавства. 
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ВІОЛОНЧЕЛЬНИЙ КОНЦЕРТ У ТВОРЧОСТІ ОДЕСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ  

(НА ПРИКЛАДІ «CONCERTINO GROSSO» ДЛЯ 2-Х ВІОЛОНЧЕЛЕЙ ТА КАМЕРНОГО 

ОРКЕСТРУ ОЛЕКСАНДРА КРАСОТОВА) 

 

Одеська композиторська школа, яка сформувалася ще наприкінці ХІХ ст., відома яскравими 

самобутніми іменами (К. Данькевич, В. Малішевський, Я. Фрейдлін, В. Власов, Ю. Фалік, 

К. Цепколєнко, Ю. Гомельська, О. Красотов, І. Асєєв, І. Голубов та інші) і різноманітністю жанрів 

(інструментальних, вокально-хорових, оперно-симфонічних). Але жанр віолончельного концерту 

представлений дуже обмежено: майже за півтора століття з’явилося не більше десятка зразків 

(достовірно відомо лише 6), і усі вони написані у ХХ ст. Це підтверджує наш основний тезис про 

ексклюзивність жанру віолончельного концерту у творчості українських композиторів взагалі і 

одеських зокрема.  

Віолончель здебільшого представлена у камерних ансамблях (сонати, концертні п’єси, квартети 

і т.д.), а віолончельний концерт, не дивлячись на багаті віолончельні традиції, присутній у творчості 
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лише деяких композиторів. Цікавим фактом є те, що всі Концерти мають незвичайні назви. 

Наприклад:  

− «Сюїта для віолончелі з оркестром» ор.20 (1923) Вітольда Малішевського; 

− «Concerto della Passione» для віолончелі та симфонічного оркестру (б.р.) Юрія Фаліка; 

− «Концерт-буфф» для віолончелі з оркестром (1974) Ігора Асєєва; 

− «Концерт для віолончелі, струнного оркестру та вібрафону» (1994); «Венеціанський концерт» 

для віолончелі та фортепіано (2004) Яна Фрейдліна; 

− «Concertino grosso» для 2-х віолончелей та камерного оркестру (1996) Олександра Красотова 

[1]. 

О. Красотов створив своє «Concertino grosso» у січні-березні 1996 р. на замовлення відомого 

віолончельного педагога Валентини Балон-Римашевської [2], яка викладала в той час у школі імені 

проф. П.С. Столярського, в одеській державній консерваторії імені А.В. Нежданової та виховала цілу 

плеяду талановитих виконавців – солістів, лауреатів міжнародних конкурсів [3]. Саме в цей період в 

її класі навчалися Ганна Пиріжкова (Золота медаль міжнародного конкурсу імені М.Лисенка 2002 р.) 

та Ольга Локтіонова (національний театр опери та балету у Торонто), які і стали першими 

виконавицями цього твору; саме через існування їх блискучого дуету і виникла ідея створення 

концертного твору для 2-х віолончелей.  

Concertino для 2-х віолончелей – маленьке Cocerto grosso – ніби гумореска з одеською 

посмішкою,  яка натякає на старовинні витоки жанру, віолончельні сюїти Й.С. Баха, гармонії 

Д.Шостаковича і, поєднуючи все це з сучасним поглядом на виконавське мистецтво, – на 

відродження цього жанру в оновленому вигляді у сьогоденні. Здоровий жарт автора – як у самій 

назві, так і у відвертих посиланнях на окремі розділи віолончельних сюїт Баха. На перший план 

О.Красотов виводить мистецтво «гри», тонкий гумор, живе сприйняття відомої класики як синонім 

молодості, енергії та композиторської майстерності.  

Концертіно складається з п’яти сюїтних номерів: 1. Prelude; 2.  Allemande; 3. Courante; 4. Duetto; 

5. Gigue. Серед них тільки Прелюдія та Дует не мають прямого цитування. В інших номерах 

посилання на відповідний розділ сюїти Баха зроблені безпосередньо при назві: Алеманда – Сюїта 

№5; Куранта – Сюїта №6; Жига – Сюїта №4 + Прелюдія з Сюїти №6. На титульному листі значиться 

тривалість твору – «17’», а наприкінці – рукою автора позначено «17’55’’». Як бачимо, час мав 

велике значення для автора, оскільки, крім метронома, дбайливо вказано, скільки хвилин триває 

кожний розділ. Сума дає 17’55’’, але перевага надається все ж більш рухливому темпу (17’), ніж 

округленому до 18’.   

Для виконання твір представляє певні технічні та ансамблеві труднощі. Для успішної реалізації 

авторського замислу дуже важливо, щоб обидва соліста мали однакову виконавську школу. 

«Concertino grosso» не просто яскравий концертний твір, це – узагальнення досягнень культур бароко 

та модерну. А також – ствердження епохального напряму в інструментальній музиці ХХ ст. – періоді 

відродження барочних жанрів та їх трансформації через сучасне бачення, напряму, який проявить 

себе у музиці ХХІ ст. 
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