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СПЕЦИФІКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА 
ЗІ СТРУННИМ КВАРТЕТОМ У КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ 

КОСТЯНТИНА НОВИЦЬКОГО

У статті висвітлено специфіку інструментального бандурного виконавства зі струнним квартетом крізь при-
зму досвіду знаного українського виконавця Костянтина Новицького. З’ясовано роль видатного виконавця у розви-
тку бандурного виконавства кінця XX – початку XXI ст., зокрема у започаткуванні ансамблевої гри на бандурі зі 
струнним квартетом. Порівняно специфіку ансамблевої гри на бандурі зі струнним квартетом та ансамблевою 
грою бандури з камерним струнним оркестром. Закцентовано увагу на цілісності творчого виконавського процесу 
та його складниках – ремеслі, мистецтві і науці. Розглянуто виконавські критерії щодо специфіки інструменталь-
ного бандурного виконавства зі струнним квартетом, а саме: знання партитури; рольову функцію бандури під час 
ансамблевого виконавства (комунікативність); темброву палітру звучання бандури, що безпосередньо пов’язана 
з інтонаційною природою музичних інструментів струнного квартету, є засобом музичної виразності і підкрес-
лює темброво-колористичні можливості бандури; звуковидобування, атаку звуку, від якої певною мірою залежить 
його тривалість; акустичні (зокрема, просторово-часові) можливості бандури задля створення цілісної однорід-
ної ансамблевої гри; фактуру, штрихи, артикуляцію, динаміку. З’ясовано роль правильного дихання під час гри на 
бандурі зі струнним квартетом, його «вокальне» походження. Звернено увагу на нерозривну єдність «звучного» і 
«незвучного» (за М. Аркадьєвим) у природі звуку, реального та уявного звучання під час виконавського процесу. Від-
значено специфіку бандурного строю, ролі настроювання інструменту, особливо під час ансамблевої гри зі струн-
ним квартетом. Розглянуто репертуарний список творів, що були перекладені для бандури та струнного квартету 
спеціально для Костянтина Новицького, з’ясовано їх значення для творчого доробку виконавця.
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SPECIFICITY OF INSTRUMENTAL BANDURA PERFORMANCE 
WITH A STRING QUARTET IN THE CONTEXT OF THE EXPERIENCE 

OF KOSTYANTYN NOVYTSKY

The article highlights the specificity of instrumental bandura performance with a string quartet through the prism 
of the experience of the famous Ukrainian performer Kostyantyn Novytsky. The role of an outstanding performer in the 
development of bandura performance of the end of XX – beginning of XXI century, in particular, in the beginning of 
ensemble playing on bandura with a string quartet is clarified. The specificity of bandura ensemble playing with a string 
quartet and bandura ensemble playing with a chamber string orchestra are compared.

Emphasis is placed on the integrity of the creative performance process and its components, craft, art and science. Performance 
criteria concerning the specificity of instrumental bandura performance with a string quartet are considered, namely: knowledge 
of the music score; the role function of the bandura during ensemble performance (communicativeness); the timbre palette of the 
bandura’s sound, which is directly related to the intonation nature of the string quartet’s musical instruments, is a means of musical 
expression and it emphasizes the timbre and color possibilities of the bandura; sound production, sound attack, on which depends 
on its duration to some extent; acoustic (in particular, spatial and temporal) capabilities of the bandura to create a coherent 
homogeneous ensemble play; texture, strokes, articulation, dynamics. The role of correct breathing when playing the bandura with 
a string quartet, its “vocal” origin, has been clarified. Attention is drawn to the inseparable unity of “sound” and “soundless” 
(according to M. Arkadiev) in the nature of sound, real and imaginary sound during the performance process. The specificity of the 
bandura system and the role of tuning the instrument, especially during the ensemble playing with a string quartet, are noted. The 
repertoire list of compositions that were translated for bandura and string quartet especially for Kostyantyn Novytsky is considered, 
their significance for the creative work of the performer is clarified.
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Мистецтвознавство

Постановка проблеми. У будь-якій культурі 
існують традиційні музичні інструменти, які є зна-
ковими для культурної спадщини етносу та нації, 
без яких неможливо уявити все багатство культур-
них традицій. Як неможливо уявити собі італійську 
культуру без мандоліни, іспанську без бандурії або 
шотландську без волинки, так само неможливо 
уявити українську культуру без бандури. Часто 
бандура виконує семантичну роль національ-
ного символу, що набуває особливої значущості в 
нашому глобалізованому світі, коли розмиваються 
або навіть зникають національні межі, час «еман-
сипації звуку» (за Л. Гаккелем), його новітніх 
пошуків. А тому як ніколи актуальним стає повер-
нення до тих пластів звучання, які є вкоріненими у 
тло національної культури – звучання бандури. 

Пройшовши довгий час свого розвитку, як соціо-
культурного, так і інструментального, сучасна бан-
дура дістала академічного статусу лише у другій 
половині XX ст. та, як пише українська дослідниця 
Н. Морозевич, «“перескочила” традиційний для 
всіх інструментів етап наслідування голосу, з одного 
боку, виходячи відразу в позавокальну ударно-
щипкову традицію інструментальності, з іншого 
боку – зберігаючи генетично закладений вокально-
інструментальний синкретизм навіть у чисто інстру-
ментальному втіленні» (Морозевич, 2003: 8).

Сьогодні бандурне виконавство представлено 
у двох площинах – вокально-інструментальному 
і, власне, інструментальному, де останнє пере-
важає. Важливим фактором у зростанні уваги 
до інструментального виконавства стало удоско-
налення конструкції бандури та розширення її 
репертуару. Своєю чергою інструментальне вико-
навство має дві форми – сольну та колективну, до 
якої належать малі камерні форми, капели бан-
дуристів, групи в оркестрі українських народних 
інструментів. У нашій статті йдеться про таку 
форму колективного виконання, як гра на бандурі 
зі струнним квартетом.

Аналіз досліджень. Відзначимо, що попри 
величезний корпус наукових робіт, присвячених 
дослідженню проблематики бандурного вико-
навства, зокрема ансамблевого (дисертаційні 
та монографічні дослідження мистецтвознав-
ців В. Дутчак (2013), І. Дружги (2021), І. Ліс-
няк (2017, 2019), Л. Мандзюк (2006), Г. Матвіїва 
(2021), Т. Яницького (2020)), жодних розвідок, 
присвячених ансамблевій грі бандури зі струнним 
квартетом, не існує. А тому пропонована тема 
має не лише важливу дослідницьку, але й глибоко 
етичну основу. Йдеться про унікальну співтвор-
чість інструментального бандурного виконавства 
зі струнним квартетом. 

Мета статті – дослідження специфіки інстру-
ментального бандурного виконавства зі струнним 
квартетом у контексті досвіду видатного вико-
навця кінця ХХ – початку ХХІ століття, представ-
ника київської школи академічного бандурного 
виконавства Костянтина Новицького.

Виклад основного матеріалу. Важливим щодо 
осмислення сучасного академічного бандурного 
мистецтва, зокрема в ракурсі вищезазначеної про-
блематики, стало інтерв’ю автора статті із засно-
вником ансамблевого виконання на бандурі зі 
струнним квартетом – Костянтином Новицьким, 
постать котрого заслуговує особливої уваги. Кос-
тянтин Георгійович Новицький, заслужений артист 
України, професор кафедри бандури Національної 
музичної академії України імені П.І. Чайковського, 
представляє київську школу академічного бандур-
ного виконавства. Його виконавська творчість віді-
грала важливу роль у розвитку бандурного вико-
навства кінця XX – початку XXI ст.

К. Новицький одним із перших бандуристів 
перейшов до сольних академічних концертів, 
перший поміж вітчизняних бандуристів мав пла-
нові гастролі, виступав із сольними програмами, 
записав грамплатівку, де бандуру представлено 
як сольний інструмент, став першим виконавцем 
на бандурі Д. Бортнянського і К. Дебюсі, пере-
клав для бандури твори Й.С. Баха, В.-А. Моцарта, 
М. Лисенка, В. Косенка, улюбленого Д. Борт-
нянського. Тривалий час він був солістом Дер-
жавної заслуженої капели бандуристів України 
(нині – Національна заслужена капела банду-
ристів ім. Г. Майбороди), з 1980 року – солістом-
інструменталістом Укрконцерту. Крім того, відо-
мий виконавець започаткував гру на бандурі у 
супроводі органу (з відомим органістом Володи-
миром Кошубою).

Ідея гри зі струнним квартетом у Костян-
тина Новицького виникла ще під час навчання у 
київському музичному училищі імені Р. Глієра, 
зокрема, після відвідування концерту знаної піа-
ністки та викладачки Тетяни Ніколаєвої, котра 
заграла концертну симфонію Бортнянського, що 
справило надзвичайне враження на майбутнього 
виконавця. Саме з того часу у К. Новицького вини-
кло бажання виконати цей твір на бандурі. Під час 
роботи у капелі бандуристів ідея виконання кон-
цертної симфонії Бортнянського була реалізована: 
переклад для бандури та струнного квартету зро-
бив Р. Гураль, а саме виконання відбулося за участі 
струнного квартету при капелі бандуристів.

К. Новицький відзначає, що існує певна специ-
фіка гри на бандурі зі струнним квартетом, особливо 
якщо її порівнювати зі грою бандури з камерним 
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струнним оркестром. На думку виконавця, грати з 
камерним оркестром значно легше, бо є об’єм зву-
чання, бо гра у квартеті відрізняється надзвичайно 
тонким пристосуванням до кожного інструменту 
з точки зору тембровості, динаміки, артикуляції, 
штрихів, інтонування, веденням голосів тощо. Він 
відзначає: «Камерний ансамбль – це синтез колек-
тивного та індивідуального, внаслідок чого фор-
муються психологічні особливості ансамблевого 
виконавства: музикант перебуває в ролі соліста і 
ансамбліста. Якщо соліст виробляє у собі стереотип 
виключно соліста, ансамбліст – тільки ансамбліста, 
то у музичному виконавстві трапляється, що соліст 
недостатньо впевнено почувається в ансамблі, а 
ансамбліст не володіє необхідними для соліста якос-
тями» (Новицький, 2010: 105).

Український бандурист акцентує увагу на тому, 
що ансамблеве виконавство – це справжній вироб-
ничий процес. Можливо, йдеться про те, що давні 
греки називали «техне» (від грец. τεχνε [tесhnе]) – 
мистецтво, майстерність (ремесло), уміння (наука), 
адже у той час будь-яка праця розумілася як твор-
чий процес, цілісно і не поділялася на ремесло, 
мистецтво та науку. А тому будь-яке виконавство 
(ансамблеве тощо) передбачає декілька етапів: 
роботу технічного характеру (ремесло), власне 
музикування (мистецтво), «коли кожен учасник 
колективу уважно слухає, розуміє і відчуває усіх 
інших, чує себе, свою партію як органічну скла-
дову ансамблю» (Новицький, 2010: 104) та аналі-
тичну роботу над твором (наука).

Однією з рекомендацій К. Новицького щодо 
ансамблевої гри зі струнним квартетом є доскона-
лість знання партитури: що грає альт, віолончель, 
І та ІІ скрипки. Досвід гри зі струнним квартетом 
«підказав» виконавцю необхідність орієнтуватися 
у ансамблі не на гру І скрипки, а на віолончель, 
оскільки саме вона «задає тон», гармонію, особ-
ливо у кульмінаційних моментах. Адже під час гар-
монійного переходу до іншої тональності віолон-
чель показує всі гармонійні звороти, що побудовані 
на басовій лінії. Можливо, тому у К. Новицького 
віолончель – улюблений інструмент. 

Але найважливіший аспект, який треба врахо-
вувати під час ансамблевої гри бандури зі струн-
ним квартетом, – це пошук оригінальної темб-
ральності, яка виникає завдяки безпосередньому 
контакту пальців зі струнами (можливо тому ми й 
кажемо, що торкаємося струн душі, а струни душі 
поєднуються зі струнами бандури!), на відміну 
від фортепіанних можливостей, коли виконавець 
дістається струн опосередковано, не напряму. 
Бандура серед інших музичних інструментів 
«шукала» шляхи закріплення інтонацій та втілю-

вала їх в естетичних, символічних, у тому числі і 
знакових для музичного мистецтва, тембральних 
смислах. А тому можна сказати, що тембр інстру-
менту – це пластична якість звуку.

Під час розмови з К. Новицьким виконавець 
поділився досвідом першої репетиції гри зі струн-
ним квартетом М. Лисенка. Його вразила склад-
ність чути всіх одразу та підлаштовуватися до 
кожного інструменту. Бандура складний інстру-
мент, адже на одній струні необхідно знайти гар-
монійний, тембровий баланс і вже залежно від 
твору підбирати тембр під кожний інструмент 
квартету. Не квартет підбирає тембр під бандуру, а 
навпаки, особливо якщо це стосується класичного 
репертуару. Якщо звернутися до історії створення 
й вдосконалення скрипки та інших інструментів 
квартету, то необхідно зазначити, що майстри, 
завдяки звучанню інструментів намагалися ство-
рити компактне, однорідне тембральне звучання. 
Така тембральна цілісність, однорідність за темб-
ральними барвами йде ще від часів бароко. Саме 
це треба брати до уваги виконавцю на бандурі під 
час гри зі струнним квартетом. Тобто грати таким 
чином: під кожний твір підбирається свій тембр, 
адже він (тембр) є «мобільним» (за Т. Яницьким) 
засобом музичної виразності, так само, як і арти-
куляція, динаміка, фактура. 

За словами К. Новицького, під час виконання 
особливо важливим є відчувати переходи мело-
дії від одного інструменту до іншого, відчувати 
дихання; бандуристу необхідно тембрально спів-
пасти з тим інструментом, який «передає» йому 
мелодію, отже, виникає потреба тембрально під-
лаштовуватися під кожний інструмент задля того, 
щоб зберегти загальну картину звучання, щоб 
бандура ніколи не «випиналася». Такий підхід 
збільшує темброво-колористичні можливості бан-
дури, темброві властивості бандури стають вираз-
ними мовними засобами. Так, під час виконання 
на бандурі у високій теситурі тембр більш схожий 
на клавесинний, у середній – має більш м’яке 
звучання. Крім того, як пише А. Черноіваненко, 
«тембральний показник інструментального зву-
чання демонструє не тільки індивідуалізацію 
композиторського (і виконавського) вислову, 
збільшення виконавської майстерності, але новий 
щабель комунікації зі слухачем, а також внутріш-
нього діалогу виконавця (композитора) з інстру-
ментом» (Черноіваненко, 2021: 550).

Другий важливий аспект, який необхідно вра-
ховувати під час гри бандури зі струнним кварте-
том – звуковидобування, акустичні (зокрема, про-
сторово-часові) можливості бандури та дихання 
задля створення цілісної однорідної ансамблевої 
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гри. Що стосується звуку та звуковидобування, то не 
буде перебільшенням і метафорою, якщо скажемо, 
що звук – «живий». Як зазначає Є. Назайкинський 
у монографії «Звуковий світ музики», музичний 
звук представляється не тільки як фізично-акус-
тичне явище, а й як суб’єктивно-психологічне, яке 
сприймається слухом і відбивається у свідомості у 
вигляді психічного образу або «суб’єктивного зву-
кового образу» (Назайкинский, 1988: 16). Це зале-
жить від чинників, які мають як раціональне, так і 
духовне, інтуїтивне, ідеальне начало. 

М. Аркадьєв також стверджує тезу про нероз-
ривну єдність реального та ідеального в при-
роді звуку, що виявляється у зв’язку «звучного» і 
«незвучного», де ідеальне – це уявна, незвучний 
складник, а реальне – безпосереднє звучання. 
М. Аркадьєв вважає, що «естетично-діяльнісна 
природа музичного предмета не дозволяє провести 
сувору межу між зовнішнім (фізичним, акустич-
ним) і внутрішнім (психологічним). У цій специфіч-
ній музичній реальності, яка саме у своїй цілісності 
повинна стати об’єктом дослідження, сплетені в 
єдиний організм часова (метроритмічна) й інто-
наційна процесуальність. Це органічне поєднання 
дається в конкретно-інструментальному, тілесно-
пластичному втіленні» (Аркадьев, 2012: 28–29). 
Йдеться про неможливість відокремити «звучне» 
(те, що може фізично звучати) та «незвучне» (що 
не підлягає акустично-звуковому оформленню), 
які створюють цілісну структуру твору. Цю ідею 
продовжує Т. Чередниченко, яка слушно зазначає, 
що «саме напруга між імовірним і реально чутним 
створює смислове багатство музики» (Чередни-
ченко, 1994: 35). 

О. Лосєв у роботі «Музика як предмет логіки» 
піднімається до онтологізації звукової якості. 
Він писав, що музика – «власне протиборство 
суб’єктно-об’єктної єдності» (Лосев, 2012: 243). 
Тонка грань, на якій балансує Музика, на думку 
О. Лосєва, навіть для філософії невловима та 
незбагнена.

Отже, всі цитовані автори підтверджують 
думку про неповторність звучання музичного 
інструмента, зокрема бандури, у складі струнного 
квартету. Але різноманітні прийоми гри, у тому 
числі звуковидобування, штрихи, артикуляція, 
динаміка, тембр тощо, повинні бути підкорені 
вищій художній ідеї, звуковій образності, відо-
браженню всієї глибини змісту музики. Як зазна-
чає Г. Матвіїв: «Будь-які прийоми гри, пов’язані 
насамперед зі специфікою інструменту, повинні 
мати й найтісніший зв’язок з музично-слуховими 
уявленнями, що несуть у собі всю глибину худож-
нього образу» (Матвіїв, 2021: 87). Таким чином, 

пильна увага до звуку, його семантичної багато-
значності, процес опредметнення звуку під час 
ансамблевого виконання стає важливим фактором 
щодо утворення звукового образу твору.

К. Новицький акцентує увагу на досвіді пра-
вильного дихання у грі на бандурі, який він отри-
мав під час роботи з вокалістами. Йдеться про 
«вокальне дихання», вміння робити на диханні 
люфти, що своєю чергою допомагає правиль-
ному звучанню. Тому, коли Новицький працює зі 
студентами, він говорить їм, щоб вони грали «на 
диханні», так саме як це роблять вокалісти. І ще 
один нюанс, який допомагає у творенні звуко-
вого простору на бандурі, – необхідність завжди 
пам’ятати про те, щоб під час гри долоні вико-
навця не були порожніми і в них теж відчувалося 
певне «дихання» повітря, особливо під час вико-
нанні piano, котре повинне бути насиченим. 

Бандура складний інструмент стосовно строю, 
оскільки є велике натягування струн на малень-
ких кілочках. Тому інструмент відчуває не 
лише об’єктивні зміни, наприклад, погоди, а й 
суб’єктивний настрій виконавця. Він є «живим» і 
потребує особливого ставлення до себе, оскільки 
для виконання на сцені стрій бандури необхідно 
завжди підтримувати, настроювати інструмент. 
Особливо важливо підтримувати стрій під час 
ансамблевої гри зі струнним квартетом. Можна 
сказати, що виконавець на бандурі практично 
виконує функції диригента, і навіть більше: 
оскільки виникає необхідність уважно слухати всі 
інструменти квартету, потрібно досконало знати 
партитуру твору як певне «тіло».

К. Новицький відзначає, що попри подібність 
бандурної фактури до рояльної, навчатися вико-
нанню штрихів необхідно у скрипалів, тим 
більше, що бандурний репертуар більшою мірою 
складається з перекладень скрипкових творів. 
Унікальність гри перекладених творів відомих 
світових композиторів полягає у можливості зба-
гатити таку геніальну музику своїм виконанням.

Існує й інша проблема в ансамблевому вико-
нанні – атака звуку, від якої певною мірою зале-
жить тривалість звуку, адже, як пише Г. Матвіїв, 
«під час коливання струни можна лише більш-
менш швидко скоротити тривалість та певною 
мірою характер закінчення звуку через штучне 
демпфірування (виконання якого значно усклад-
нюється із скороченням тривалостей у послідов-
ності)» (Матвіїв, 2021: 89). Так, коли бандура зву-
чить у верхньому регістрі, то звуковий залишок є 
найменшим, а коли звучання посередині – лиша-
ється певний звуковий об’єм, що може перекрити 
звучання або сприяти виникненню «брудної» зву-
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кової плями. Наприклад, Пасакалія Г. Ф. Генделя 
у перекладі для бандури зі струнним квартетом 
розпочинається з акордового вступу, після якого 
залишається великий звуковий «шлейф», що 
вимагає від бандуриста-виконавця дуже уважно 
слухати під час гри в ансамблі з квартетом, не 
зважаючи на обертони, що залишаються. Також 
на тривалість звучання впливають параметри 
струни – довжина, маса, пружність. Так, більш 
товсті струни (нижні) мають меншу пружність, 
а тому створюють більше обертонів, а відтак і 
тембрів. Г. Матвіїв слушно зазначає: «Темброву 
характеристику бандури утворює звучання обер-
тонів завжди відкритих струн, а їх близьке розта-
шування, значна кількість і величина викликають 
специфічне звучно-акустичне явище “бандурного 
сонору” (сусідні і віддалені струни, будучи при-
кріпленими на одну деку, так чи інакше є «учасни-
ками» процесу резонування)» (Матвіїв, 2021: 90).

На думку К. Новицького, гра на бандурі за 
допомогою спеціальних штучних «нігтів» та 
природна гра пальцями відрізняється, особливо 
з погляду тембрового звучання. Ба більше, від 
положення природного нігтя змінюється темб-
рове звучання, чого не можна сказати про штучні 
«нігті», оскільки вони мають не природню форму, 
а отже, тонку лірику краще грати без накладених 
нігтів. Ще існує так званий «комбінований спо-
сіб» – «з пучки на ніготь», який, на думку біль-
шості виконавців, є «виграшний щодо посилення-
поглиблення звуку, його насичення обертонами, 
тембровим багатством» (Матвіїв, 2021: 90).

У бесіді К. Новицький доводить той факт, що 
виконувати музику з прозорою фактурою значно 
складніше. Як приклад він наводить текст твору 
Я. Степового «Весняночка» з надзвичайно про-
зорою партитурою, що входить до репертуарного 
списку Новицького та переклад якої для бандури 
зробив Я. Верещагин. Виконавець порівнює вико-
нання такого і подібних йому творів з виконанням 
творів В.-А. Моцарта, бо коли береш партитуру у 
руки, то вона справляє враження «прозорості», на 
противагу партитурам Л.-В. Бетховена, М. Мяс-
ковського. Так само можна сказати і про «Весня-
ночку» Я. Степового, де кожна нота, яку тримає 
скрипка, альт, віолончель, у процесі виконавського 
акту одухотворяється і «оволодіває характерис-
тиками не тільки носія образу, але й ініціатора 
мовно-образних структур, здатного направляти 
розвиток музичного мислепочуття свого творця – 
людини» (Черноіваненко, 2021: 5). 

Простіше грати зі струнним квартетом, коли 
динаміка музики виходить на f і весь ансамбль 
грає на tutti, виконавець на бандурі підстроюється 

під загальне звучання так, як це зазначено, напри-
клад, в обробці Р. Гураля у вже згаданій Пасака-
лії Г. -Ф. Генделя, де присутня «велика техніка», 
пассажі, що створює насичене звучання, тобто 
йдеться про суто технічну роботу. 

Костянтин Георгієвич Новицький працював з 
багатьма струнними квартетами: філармонійним 
струнним квартетом імені М. Лисенка, кварте-
том з камерного ансамблю «Київські солісти», 
ансамблем солістів «Київська камерата», студент-
ськими квартетами з НМАУ імені П.І. Чайков-
ського. Але найулюбленіший – струнний квартет 
ім. М. Лисенка, з яким було створено вишукані 
програми. Як відзначає К. Новицький, маючи 
багаторічний досвід роботи зі струнним кварте-
том, камерним оркестром, він отримав величезну 
насолоду, виступаючи з цим унікальним та твор-
чим складом колективу. 

Репертуарний список Новицького для бандури 
зі струнним квартетом невеликий за обсягом, адже 
виконавець обирав «звучні» твори, наприклад, ту 
ж саму Пасакалію Генделя. Такий репертуарний 
вибір провокував виконавця до того, щоб «під-
няти» інструмент до камерно-класичного рівня. 
Це також спровокувало і до виникнення ідеї про 
гру бандури зі струнним квартетом. У виконавця 
серед найбільш популярних творів для бандури та 
струнного квартету «Концерт D-Dur» Д. Бортнян-
ського, «Пливе човен» (Баркарола) М. Лисенка, 
«Прелюд пам’яті Т. Шевченка» та «Сюїта на 
теми українських народних пісень» Я. Степового 
у перекладенні Я. Верещагіна, кілька «Етюдів у 
формі старовинних танців» В. Косенка та Паса-
калія Г.-Ф. Генделя у перекладенні Р. Гураля, 
«Поема-рапсодія» М. Дремлюги та ін.

Висновки. Отже, коротке дослідження специ-
фіки інструментального бандурного виконавства зі 
струнним квартетом крізь призму досвіду україн-
ського виконавця Костянтина Новицького надало 
можливість з’ясувати, по-перше, роль видатного 
бандуриста-інструменталіста у розвитку бан-
дурного виконавства кінця XX – початку XXI ст. 
По-друге, можливість «живого» спілкування з 
К. Новицьким висвітлила виконавські критерії, що 
стосуються саме специфіки бандурного виконав-
ства в ансамблі зі струнним квартетом. Йдеться про 
художню цілісність творчого виконавського про-
цесу, що побудований не лише на комунікативних 
здібностях всіх ансамблістів, знанні партитури, а 
й особливостях звучання бандури, а саме – мож-
ливостях її темброво-колористичної палітри, що 
безпосередньо пов’язана з інтонаційною приро-
дою музичних інструментів струнного квартету та 
стає засобом музичної виразності. Своєю чергою  
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тембральне звучання пов’язане зі звуковидобу-
ванням, атакою звуку, від якої певною мірою зале-
жить його тривалість та акустичні можливості, що 
вкрай важливо задля створення цілісної однорідної 
ансамблевої гри бандури та струнного квартету, 
нерозривної єдності «звучного» і «незвучного» (за 
М. Аркадьєвим), реального та уявного звучання 
під час виконавського процесу. Також під час 
гри на бандурі важливу роль відіграє правильне 

«дихання», розуміння його «вокального» похо-
дження. Розглянутий репертуарний список творів 
(як класичних, так і українських), що були перекла-
дені для бандури та струнного квартету спеціально 
для Костянтина Новицького, надає можливість для 
їх застосування у творчих доробках бандуристів-
інструменталістів, оскільки сам виконавець завжди 
прагнув до піднесення інструменту до високого 
камерно-класичного рівня. 
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