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ВПЛИВ ТЕМБРОВИХ ДЕТЕРМІНАНТ ОРКЕСТРОВОГО ТВОРУ НА
ЙОГО ПЕРЕКЛАД ДЛЯ ДВОХ БАЯНІВ
Проаналізовано сутність поняття «тембр» та технологію його утворення
оркестровими інструментами та сучасним баяном. Розглянуто вплив тембрових
детермінант оркестрового твору на його переклад для двох баянів. Обґрунтовано зміст
модальних та інтенсивних властивостей тембрового звучання як оркестрових інструментів,
так і двох баянів, які транслюються звуковими хвилями в просторі та часі. З’ясовано, що для
досягнення максимальної імітаційної тотожності звучання двох баянів звучанню
оркестрових інструментів автору перекладу необхідно враховувати «темброву вертикаль»,
«темброву горизонталь» та «темброву діагональ» оркестрового твору. Визначено алгоритм
створення перекладу оркестрового твору для двох баянів, який складається зі сприйняття
первинного музичного образу (звучання оркестрових інструментів) та уявного зіставлення з
вторинним музичним образом (звучання двох баянів) на перцептивно-когнітивному рівні
митця. Описано кожну «операцію» цього алгоритму, яка відбувається завдяки
асоціативному ланцюжковому принципу і супроводжується пошуком уявних інваріантів
перекладу оркестрового твору для двох баянів. Встановлено, що у процесі зіставлення
первинних і вторинних музичних образів характеристики тембрових звукових хвиль від
трансляції оркестрових інструментів залишаються незмінними, а інформація
репрезентована з довгострокової пам’яті автора перекладу оркестрового твору для двох
баянів — набуває рис варіативності. Висвітлено технологію пошуку найпривабливішого
варіанту перекладу оркестрового твору для двох баянів. Описано методи досягнення
насиченості тембрового звучання двох баянів аналогічної оркестровим інструментам.
Продемонстровано приклади досягнення максимальної імітаційної тотожності тембрового
звучання двох баянів тембровому звучанню оркестрових інструментів на основі сприйняття
обертонів звучання оркестрових інструментів і їх трансформації у звучанні двох баянів.
Ключові слова: тембр звуку, модально-інтенсивні властивості звукового тембру,
просторово-часові властивості звукового тембру, оркестровий твір, оркестрові
інструменти, дует баяністів.

Постановка проблеми…

Історія жанру перекладень музичних творів

з хорових творів на музичний інструмент бере початок з XVI cт. До перших
спроб перекладень хорових творів для інструментального виконавства слід
віднести зразки транскрипції хорових творів А. Вилларта (1490-1562), зроблених
для лютні, найпопулярнішого інструменту того часу. Митці інструментального
виконавства спрямовували зусилля на ознайомлення шанувальників музики зі
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світовими оперними, оркестровими та інструментальними шедеврами. Саме
просвітницька мета лежала в основі створення митцями перекладень вокальної і
оркестрової музики для музичних інструментів. Методика перекладу хорових,
оперних і симфонічних творів для фортепіано, органу й інших інструментів
базувалася тільки на фактурному та штриховому аспектах твору. Врахування
тембрового аспекту при перекладі вокальних та хорових творів для
інструментального виконавства (лютні, фортепіано, органа, скрипки тощо)
унеможливлювала сама специфіка музичних інструментів, оскільки тембр
звучання інструменту, для якого створювався переклад таких творів, був майже
«статичний», тобто конструктивно не дозволяв використовувати великий спектр
тембрального забарвлення звуків, хоча за рахунок виконавської майстерності
інструменталісти прагнули досягти максимальної імітації звучання оркестрових
інструментів.
З появою багатотембрового баяна у виконавців з’являється можливість
опанування музичним репертуаром органних, скрипкових та фортепіанних
творів. Переклад оркестрових творів для баянних митців становить найвищу
складність, хоча темброва специфіка звучання сучасного баяна створює умови
для максимальної імітації тембрів оркестрових інструментів. Особливо
збільшуються творчі можливості при застосуванні не одного, а двох баянів. Саме
тому простежується необхідність вивчення специфіки впливу тембрових
детермінант оркестрового твору на його переклад для двох баянів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій… Проблема впливу тембрових
детермінант оркестрового твору на його переклад для двох баянів постала гостро
в період появи багатотембрового готово-виборного баяна. «Тембр» (з фр. timbre
— дзвіночок, мітка, відмітний знак тощо) — це обертонові забарвлення звуку
(Рагс,

2006).

Предметність

тембру

чітко

визначив

Є. Назайкінський:

«Тембровозвукова інформація є повною якісно-предметною характеристикою
звукового джерела будь-якого акустичного випромінювача» (1988, с.32).
Тембровий аспект звучання оркестрових творів досліджували провідні
музикознавці, такі як Б. Асаф’єв (1971), Г. Банщіков (1999), О. Трофимчук (2007)
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та інші. Зокрема, Б. Асаф’єв (1971), проаналізувавши оркестровий колорит, ввів
таке поняття як «тембровий мелос». За його переконаннями, цей феномен
створюється поєднанням тембрової динаміки і статики. У процесі аналізу законів
функціональної інструментовки Г. Банщіков (1999) дійшов висновку, що
просторову характеристику тембрового звучання оркестру. відображають
«темброва вертикаль», «темброва горизонталь» та «темброва діагональ». У
народно-оркестровій музиці О. Трофимчук (2007) розподілив тембри на
натуральний, комбінований та ілюзорний, які утворюються в єдиному звучанні
оркестру. С. Пономарьов (2011), досліджуючи роль тембру у формі музичного
твору, ввів до музикознавства поняття «тембротектоніка», яке представляє
тембровий план форми, що регулюється тембротектонічними закономірностями.
Звичайно, вихідні положення музикознавчих досліджень стосовно змісту
понять «тембр», їх використання в оркестровому звучанні є слушними для
подальшого вивчення. Натомість, у них відсутня інформація щодо впливу
тембрових детермінант оркестрового твору на його переклад для двох баянів.
Мета дослідження полягає у висвітленні специфіки впливу тембрових
детермінант оркестрового твору на його переклад для двох баянів. Для
досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:
1) розглянути в музикознавчій літературі сутність поняття «тембр» та
специфіку його утворення;
2) з’ясувати алгоритм побудови та зіставлення музичних образів в уяві
автора перекладу оркестрового твору для двох баянів;
3) висвітлити технологію пошуку найпривабливішого варіанту перекладу
оркестрового твору для двох баянів з урахуванням тембрового звучання як
оркестрових інструментів, так і двох баянів.
Виклад основного матеріалу дослідження… Музикознавство на
сучасному етапі розвитку цивілізації має суттєві надбання у вивченні змісту
поняття «тембр», його видів (інструментальний, гармонійний, регістровий і
фактурний), колоритів, динамічної ролі в оркестрі, впливу на форму твору тощо.
Означені аспекти привертали увагу багатьох визначних науковців, композиторів
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та виконавців (Ф. Ліста, 1865; Б. Асаф’єва, 1971; Є. Назайкінського, 1982;
В. Москаленка, 2000; М. Манафової, 2010; Г. Банщікова, 1999; О. Трофимчука,
2007 та інших).
Детальне дослідження поняття «тембр» можливе тільки в умовах
оркестрового звучання, оскільки на відміну від фортепіано, оркестр містить
багато різних музичних інструментів, які в тембровому поєднанні між собою
дають змогу проаналізувати та виявити нові утворення з різнобарвності звуків.
Такий музичний інструмент як фортепіано, не має можливості відтворювати
жодного з тембрових елементів оркестрового звучання. Саме тому, Ф. Ліст,
вказуючи на відмінність оркестрових тембрів від фортепіано, стверджував:
«Фортепіано здатне передати за небагатьма винятками всі риси, всі образи
найглибшого й серйозного музичного творіння і не залишає за оркестром ніяких
інших переваг, окрім відмінності тембрів та масових ефектів…» (1865, с.232).
Сучасний баян, в порівнянні з фортепіано, являється багатотембровим
музичним інструментом, який за своєю конструкцією спроможний імітувати
звучання інструментів оркестру. Слід зауважити, що при перекладі оркестрового
твору для одного баяна, вищезазначені темброві елементи (колорит, форма) мали
б, також відтворюватися. Однак, конструкційна побудова багатотембрового
баяна (зв’язаність двох клавіатур міхом) унеможливлює цей процес, оскільки
формує бар’єр в динамічній гнучкості звучання його правого та лівого корпусу.
Саме конструктивні можливості двох баянів дають змогу перевершити в
тембровому аспекті можливості одного баяна, досягаючи максимальної
тембрової тотожності зі звучанням оркестрових інструментів.
Алгоритм створення перекладу оркестрового твору для двох баянів
передбачає процес сприйняття, обробки та уявного зіставлення тембрового
звучання оркестрових інструментів і двох баянів на перцептивно-когнітивному
рівні митця, а також відтворення бажаного/віднайденого варіанту в партитурі
для двох баянів. Саме наукові досягнення психології в сфері сприйняття звуку та
образного мислення надають змогу проаналізувати означений процес.
Сприйняття (від лат. perceptio) — складна система «прийому» і
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трансформації інформації, що забезпечує відображення об’єктивної реальності і
орієнтування в навколишньому світі (Лекторський, 2010). Сприйняття
тембрового звучання музичних інструментів автором перекладу оркестрових
творів для двох баянів відбувається завдяки трансляції руху звукових хвиль у
середовищі, які впливають на його слухові рецептори сенсорного регістру
музичної пам’яті, і, практично, без обробки передаються до її наступних
функціональних систем (Юник, 2018). Темброве звучання оркестрових
інструментів

характеризується

просторово-часовими,

модальними

та

інтенсивними властивостями (Веккер, 1973).
Просторово-часовий аспект сприйняття тембрів музичних інструментів
детермінується їх віддаленістю від автора перекладу оркестрових творів для двох
баянів, акустичними даними середовища та характеристиками звукових хвиль,
які містять основні тони та обертони. Він фіксує якісні та кількісні
характеристики зовнішнього сигналу звукових хвиль, тобто їх герцовість.
Модальні властивості звучання оркестрових інструментів характеризують
їх темброву відмінність в якісній специфічності, яка диференціюється за
допомогою термінів: яскравий, різкий, матовий, гугнявий, пронизливий тощо.
Однак, слід зазначити, що даний загальноприйнятий музичний опис тембрів не
«збігається» з фізичними назвами тих якостей безпосередніх подразників
(частота звукових хвиль, амплітуда, характер тощо), які відповідають цим
модальним характеристикам. Наприклад, нота «ля» першої октави створюється
440-ма коливаннями голосника баяна в секунду. Фізичний аспект тут
представлений у вигляді герцовості, а фіксована модальність — в самій назві
ноти.
Кількісна характеристика тембрового звучання оркестрових інструментів
виражається інтенсивністю звукових хвиль, тобто кількістю обертонів та їх
амплітудою, що необхідно враховувати автору перекладу оркестрових творів для
двох баянів, зокрема:
-

якщо

максимальну

кількість

обертонів

оркестрових

музичних

інструментів автор перекладення трансформує у звучання двох баянів, то не
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тільки буде досягнута імітація тембрів оркестрових інструментів, а й «багатшим»
стане тембр звучання двох баянів;
- для досягнення насиченості тембрового звучання двох баянів аналогічної
оркестровим інструментам автор перекладу має спрямувати власну увагу на
величину амплітуди обертонів тембрового звучання музичних інструментів
оркестру та завдяки своїй уяві більшу їх кількість трансформувати у звучання
двох баянів.
Загально відомо, що сила звучання оркестрових інструментів залежить від
амплітуди коливань звукових хвиль і виражається в динаміці (f, p), а
інтенсивність

їх

вібрацій

—

від

фіксованої

герцовості

відтворення

звуковисотних авторських позначень у нотному тексті. Тільки характер коливань
звукових хвиль залежить від тембрів музичних інструментів. Саме тому, митцю
при перекладі оркестрового твору для двох баянів необхідно керуватись як
просторово-часовими, так і модально-інтенсивними властивостями звуків
музичних інструментів, адже тільки вони підлягають обробці та зіставленню в
його короткостроковій пам’яті. Віднайдений в уяві варіант для двох баянів
трансформується в код оперативною її системою і переноситься до
довгострокової пам’яті. Для «своєрідного зчитування» тембрової інформації
означений код локалізується в загальній системі кодів, активується і
репрезентується до короткострокової пам’яті автора перекладу оркестрового
твору для двох баянів. В оперативній її системі відбувається декодування (Юник,
2018), що надає змогу митцю здійснювати зіставлення в уяві первинної
інформації (темброве звучання оркестрових інструментів) з вторинною, яка
відображає темброве звучанням двох баянів для пошуку бажаного варіанту. Слід
зауважити, що фізичні характеристики звукових хвиль, які виражені у вигляді
тембрів, обертонів, різної висоти звуків оркестрових інструментів (первинні
ознаки інформації, що зберігаються в музичних сигналах від трансляції
оркестрових інструментів), залишаються незмінними. Інваріантність тембрових
характеристик можливих музично-звукових хвиль закладається перед початком
«трансляції» вторинного сигналу, який при кожному надходженні до
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короткострокової пам’яті митця перекладу містить різну темброву, звуковисотну
та динамічну інформацію. Інваріантність вторинного сигналу зберігається в
структурі коду і в субстраті його мозку, тобто, інформаційний код, який містить
первинний образ тембрового звучання оркестрових інструментів залишається
незмінним, а інформаційний код вторинного образу (тембрового звучання двох
баянів, що будується на основі інформації репрезентованої з довгострокової
пам’яті) — набуває рис варіативності.
Сама структура коду в первинних і вторинних музично-тембрових образах
забезпечує збереження їх просторово-часових, модальних та інтенсивних
властивостей. При неточному сприйнятті таких властивостей первинного
музичного образу в перцепції автора перекладу оркестрового твору для двох
баянів спотворюється адекватність пошуку бажаного варіанту вторинного
музично-тембрового образу. Як точне, так і неточне сприйняття узагальненої
музичної інформації та відображення її в його короткостроковій пам’яті
базується на автоматичній реакції безумовних рефлексів допсихічного рівня
митця,

а

ретельне

розпізнання

висоти

музичних

звуків,

визначення

характеристики тембрів — на реакції умовних рефлексів психічного рівня
(Сєченов, 1863). Тобто, він при прослуховуванні оркестрового твору сприймає
тембри завдяки реакції безумовних рефлексів допсихічного рівня, а при аналізі
колоритів оркестрових інструментів та їх співставлення в уяві з тембром двох
баянів, беруть участь умовні рефлекси психічного рівня митця. Після реакції
безумовних рефлексів автора перекладу оркестрового твору для двох баянів на
надійшовшу музичну інформацію інваріантний сигнал вторинного образу
потрапляє в сферу психічного сприйняття сигнал-коду, де відбувається поділ
музичних образів на нижній та верхній діапазони (Павлов, 1927). Бар’єр між
автоматичною реакцією безумовного рефлексу на сенсорний сигнал і
спрямуванням уваги митця на сигнал перцептивний є опорною «лінією відліку»,
яка необхідна для визначення верхньої межі сенсорного діапазону. Такою
«лінією відліку» зовнішнього модально-інтенсивного інваріантного сенсорного
сигналу може бути будь-який звуковий фон, навіть різноманітний звуковий шум,
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який фіксується сенсорним регістром музичної пам’яті автора перекладу
оркестрового твору для двох баянів і не переходить «межу» від відчуття до
сприйняття. Для того, щоб перейти «звукову межу» відчуття, конкретний звук
оркестрових інструментів мусить містити на порядок більші модальноінтенсивні звукові характеристики в порівнянні з аналогічними фоновими, тобто
повинен виділятися з шумового фону. Саме тому, музичний тембровий звук
оркестрових

інструментів

відноситься до

верхньої

«межі»

сенсорного

перцептивного сигналу, який має виділятися з фону і бути домінуючим в уяві
митця. Однак, слід зауважити, що важливу роль у верхній «межі» перцептивного
сигналу відіграє ступінь константності сприйняття тембрів оркестрових
інструментів, оскільки діапазон максимальної адекватності просторово-часової
та модально-інтенсивної характеристик пов’язаний з їх стійкістю і збереженістю
в умовах мінливого впливу безпосередніх звукових тембрових подразників.
Діапазон інваріантності модальних характеристик первинних і вторинних
тембрових образів і є інтервалом їх повної константності, а сама константність є
інваріантністю модальних характеристик перцепту та уяви митця в даному
діапазоні. Таким чином, інваріантний сигнал у вторинних музичних образах
відображає всі зміни висоти звуків і тембрів оркестрових інструментів
первинних музичних образів та двох баянів, а також «відтворюється» по всьому
діапазоні повної константності як у його перцепції, так і в його уяві. Слід
зазначити, що вторинні музично-темброві образи мають рівень константності
менший ніж первинні музично-темброві образи. Це залежить від міри точності
відтворення модально-інтенсивних характеристик вторинних образів на які
витрачається енергетичний потенціал автора перекладу оркестрового твору для
двох баянів. Таким чином простежується закономірність: чим менше
витрачається енергії митця у процесі уявлення тембрів двох баянів, тим меншу
константність має вторинний музично-тембровий образ. Також на константність
таких образів впливає термін збереження коду в довгостроковій пам’яті автора
перекладу оркестрового твору для двох баянів. В його уяві вторинні музичнотемброві образи утворюються з накопиченого арсеналу тембрового звучання
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двох баянів, яке в даний момент не впливає на рецепторну поверхню слухового
сенсора митця. Такі образи акумулюють в собі ознаки різних одиничних
звукових тембрів (Веккер, 1973). На основі цих ознак в уяві автора перекладу
оркестрового твору для двох баянів будується узагальнений музично-тембровий
образ, який створює умови для переходу від перцептивно-образного до
понятійно-логічного відображення структури цілої групи тембрових звуків,
однорідних по будь-якій сукупності своїх ознак.
Первинні образи тембрового звучання кожного оркестрового інструменту
за своїми тембровими властивостями по асоціативно ланцюговому принципу
«нагадують» митцю загальне музичне забарвлення, яке властиве цілій групі
оркестрових інструментів. На наступному етапі дії асоціативного ланцюжка
відбувається

узагальнення

тембрового

звучання

групи

оркестрових

інструментів. Наприклад, тембровий звук труби, який пройшов шлях
першосигнального константного сприйняття та зчитування з пам’яті автора
перекладу оркестрового твору для двох баянів, «відтворюється» у вторинних
образах митця та зіставляється по асоціативному ланцюговому принципу з
іншим тембровим звучанням. В його мисленні звук труби спочатку асоціюється
зі звучанням групи мідно-духових інструментів, а лише потім –– з «дзвінким» та
«пронизливим» тембром означеного інструмента.
Сучасний багатотембровий баян спроможний імітувати звучання флейти
пікколо, кларнета, концертино і фагота, оскільки його конструкція має «ломану
деку». Конфігурація тембрових перемикачів надає змогу імітувати звучання й
інших інструментів, зокрема органа, клавесина, банджо тощо. Тембровий
арсенал збагачується при наявності двох баянів, які в поєднані між собою
утворюють темброву імітацію звучання оркестрових інструментів, наприклад:
включення перемикачем «баяна з пікколо» створює умови для відтворення
тембру звуку наближеного до тембру скрипки, «кларнета з фаготом» –– до
тембру саксофона. Слід зазначити, що тембр звучання голосів «виборної
клавіатури» лівого корпусу сучасного баяна імітує тембр віолончелі. Звичайно,
відтворити на баяні абсолютно тотожне темброве забарвлення звуків всіх
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оркестрових інструментів

неможливо, але

завдяки

застосуванню двох

багатотембрових сучасних баянів –– збільшується частка як повної, так і
імітаційної їх тотожності. Звичайно, це залежить і від маси одночасного звучання
тембрів оркестрових інструментів. Зокрема, якщо в оркестровому творі
виділяється тембр солюючого інструмента і присутнє лише незначне темброве
забарвлення акомпанементу, то в автора його перекладу для двох баянів є
варіанти

досягнення

максимальної

тотожності

звучання

оркестрових

інструментів. Натомість, за умови застосування в оркестровому творі
різнотембрового

акомпанементу

солюючому

тембрально

виділеному

інструменту –– змушує митця перекладу відшукувати варіанти для досягнення у
звучанні двох баянів тільки імітаційної тотожності тембрального забарвлення
звуків оркестрових інструментів (приклад 1).
Приклад 1.
С. В. Рахманінов. «Симфонічні танці» 1 ч. Фрагмент оркестрової
партитури.

У першому варіанті перекладу фрагмента партитури С. В. Рахманінова
«Симфонічні танці» для двох баянів (див. приклад 1.1) відображено технологію
розподілу груп тембрового звучання оркестрових інструментів в нижньому,
середньому та високому регістрах двох баянів.
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Приклад 1.1.
С. В. Рахманінов. Фрагмент з 1 ч. оркестрового твору «Симфонічні
танці». Перший варіант перекладу фрагмента оркестрової партитури для двох
баянів.

Другий варіант перекладу фрагмента партитури С. В. Рахманінова
«Симфонічні танці» для двох баянів (див. приклад 1.2) надає змогу згрупувати
тембри оркестрових інструментів і створити умови для динамічного підсилення
їх колориту у звучанні двох баянів.
Приклад 1.2.
С. В. Рахманінов. Фрагмент з 1 ч. оркестрового твору «Симфонічні
танці». Другий варіант перекладу фрагмента оркестрової партитури для двох
баянів.

У цьому варіанті в автора перекладу означеного фрагмента для двох баянів
простежується два способи досягнення тотожності звучанню оркестрових
інструментів, а саме:
перший –– «віддати» головні партії оркестрового твору першому баяну, а
супровід –– другому, що технічно полегшить веденням міху розмежувати
динаміку звучання різних тембрів (див. приклад 1.2);
другий –– розподілити більш рухомі головні партії оркестрових
інструментів між правими клавіатурами двох баянів, а супровід –– між лівими
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(див. приклад 1.3).
Приклад 1.3.
С. В. Рахманінов. Фрагмент з 1 ч. оркестрового твору «Симфонічні
танці». Третій варіант перекладу фрагмента оркестрової партитури для двох
баянів.

У прикладі 1.4 відображено варіант перекладу фрагмента з 1 ч.
оркестрового твору «Симфонічні танці». С. В. Рахманінова для двох баянів, який
надає змогу досягти максимальної тотожності тембрового звучання двох баянів
і тембрового звучання оркестрових інструментів.
Приклад 1.4.
С. В. Рахманінов. Фрагмент з 1 ч. оркестрового твору «Симфонічні
танці». Четвертий варіант перекладу фрагмента оркестрової партитури для
двох баянів.

Така максимальна тотожність тембрового звучання двох баянів і тембрового
звучання оркестрових інструментів у 4 прикладі досягається завдяки тому, що:
- тембр звучання оркестрового інструмента гобоя максимально імітується
правою

клавіатурою

тембрового регістра у баяна (

першого

баяна

з

включенням

аналогічного

- гобой);

- тембр звучання англійського ріжка імітується звучанням лівої клавіатури
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першого баяна і дублюванням партії в його правій клавіатурі з включенням
тембрового перемикача

, який надає змогу імітувати звук гобоя;

- тембр звучання кларнета максимально імітується правою клавіатурою
другого баяна з включенням аналогічного тембрового регістра у баяна (

– кларнет);

- тембр звучання двох фаготів якісно відтворюються в тембровому
звучанні нижнього регістру виборної клавіатури другого баяна.
Натомість, в означеному фрагменті партитури оркестрового твору
С. В. Рахманінова «Симфонічні танці» партії валторни формує контрапункт у
співзвуччі з англійським ріжком та фаготом. Зазначені оркестрові інструменти в
тембровому звучанні між собою утворюють контраст, що спонукає автора
перекладу цього твору для двох баянів відшукувати засоби імітації їх тембрів.
Для цього (див. приклад 1.5) доцільно партію фагота виконати лівою рукою на
виборній клавіатурі другого баяна в середньому регістрі, партію англійського
ріжка та валторни –– на виборній клавіатурі першого баяна і дублюванням у
правій клавіатурі з тембром гобоя ( ), адже тембр англійського ріжка
наближений саме до цього тембру.
Приклад 1.5.
С. В. Рахманінов. Фрагмент з 1 ч. оркестрового твору «Симфонічні
танці». П’ятий варіант перекладу фрагмента оркестрової партитури для двох
баянів.

Отже, у кожному варіанті перекладу фрагмента з 1 ч. оркестрового твору
«Симфонічні танці» С. В. Рахманінова для двох баянів тембральне забарвлення
звучання музичних інструментів виступає основною детермінантою впливу на
прийняття творчого рішення. Також слід відзначити, що за наявності
оркестрового туті, митець перекладу може відтворити більшу частину тембрів
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оркестрових інструментів в узагальненій тотожності, а меншу –– в імітаційній.
При пошуках найкращих варіантів його перекладу, окрім зазначених способів,
необхідно враховувати вплив гармонії та фактури на тембр звучання двох баянів,
оскільки їх тембр визначається складом співзвуччя, тобто залежить від
гармонійного і інтервального поєднання окремих звуків, тісного або широкого їх
розташування, що створює щільність, розрідженість або «порожнечу» звучання.
Висновки.
1. Тембр звучання оркестрових інструментів виступає основною
детермінантою перекладу оркестрового твору для двох баянів. Для досягнення
максимальної

імітаційної

тотожності

звучання

двох

баянів

звучанню

оркестрових інструментів митцю перекладу необхідно враховувати «темброву
вертикаль», «темброву горизонталь» та «темброву діагональ» оркестрового
твору.
2. Алгоритм створення перекладу оркестрового твору для двох баянів
складається зі сприйняття первинного музичного образу (звучання оркестрових
інструментів) та уявного зіставлення з вторинним музичним образом (звучання
двох баянів) на перцептивно-когнітивному рівні митця для віднайдення
бажаного варіанту і його «відтворення» в партитурі для двох баянів. Кожна така
«операція» відбувається завдяки асоціативному ланцюжковому принципу і
супроводжується пошуком уявних інваріантів перекладу.
3. Темброве звучання як оркестрових інструментів, так і двох баянів,
характеризується

модальними

та

інтенсивними

властивостями,

які

транслюються звуковими хвилями в просторі та часі. Досягнення максимальної
імітаційної тотожності тембрового звучання двох баянів тембровому звучанню
оркестрових інструментів відбувається завдяки сприйняттю обертонів звучання
оркестрових інструментів і їх трансформації у звучанні двох баянів.
Перспективи подальших розвідок… Звичайно, викладена інформація не
в повному обсязі розкриває всі аспекти поставленої проблеми. Ретельного
розгляду потребує вплив фактурних детермінант оркестрового твору на його
переклад для двох баянів.
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INFLUENCE OF TEMBER DETERMINANTS OF ORCHESTRA WORK ON
ITS TRANSLATION FOR TWO BUTTON ACCORDIONS
The essence of the concept of "timbre" and the technology of its formation with orchestral
instruments and modern button accordion are analyzed. The influence of timbre determinants of an
orchestral work on its translation for two button accordions is considered. The content of modal and
intensive properties of timbre sound of both orchestral instruments and two button accordions, which
are transmitted by sound waves in space and time, is substantiated. It was found that in order to
achieve the maximum imitation identity of the sound of two button accordions, the author of the
translation must take into account the "timbre vertical", "timbre horizontal" and "timbre diagonal"
of the orchestral work. An algorithm for creating a translation of an orchestral work for two button
accordions, which consists of the perception of the primary musical image (sound of orchestral
instruments) and imaginary comparison with the secondary musical image (sound of two button
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accordions) at the perceptual-cognitive level of the artist is determined. Each "operation" of this
algorithm, which occurs due to the associative chain principle and is accompanied by the search for
imaginary invariants of the translation of an orchestral work for two button accordions, is described.
It was found that in the process of comparing primary and secondary musical images, the
characteristics of timbre sound waves from the broadcast of orchestral instruments remain
unchanged, and the information represented from the long-term memory of the author of the
translation of the orchestral work for two button accordions - acquires variability. The technology of
searching for the most attractive variant of translation of an orchestral work for two button
accordions is covered. Methods for achieving the saturation of the timbre sound of two button
accordions similar to orchestral instruments are described. Examples of achieving the maximum
imitation identity of the timbre sound of two button accordions to the timbre sound of orchestral
instruments based on the perception of overtones of the sound of orchestral instruments and their
transformation in the sound of two button accordions are demonstrated.
Keywords: timbre of sound, modal-intensive properties of sound timbre, spatial-temporal
properties of sound timbre, orchestral work, orchestral instruments, duet of button accordionists.
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