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«експерименту» молодий читач, який сам може розповісти про свою прихильність до 

всіх видів неробства, його схильність і слабкість до улюблених страв, розповіді про 

напади конкретна хвороба, і скільки зубів залишилось тощо. Однак якщо ви відкриєте 

«Експерименти» не для простою читання, якщо піддаєтеся чарівно-чарівної манери 

перу Монтеня, стилю письма та повільно слідуєте зигзагоподібному курсу авторської 

думки і довіряєте щирості людини, яка не збирається «Навчіть нас чого-небудь», але 

задовольняючись «розповідями» про себе, тоді ми покроково відчуватимемо, що, коли 

ми ознайомимось із життям абсолютно чужого шляхтича Гаско, що жив понад п’ять 

століть тому, ми, можливо, для перший раз, зачепимось за думки, що ми знайомимось, 

і ніхто не може протистояти такому знайомству, адже секрет простий – людина, 

крок за кроком, не підозрюючи про це, відкриває шлях до розуміння себе. Монтень 

говорить невимушено і природно і навіть переконує у довільності власного способу 

філософствування. Монтень вказує на те, що людина зазнає постійних змін через 

емпіричні обставини, в яких він здійснює свою життєву діяльність. 

Скептицизм, через який повинен пройти дух людини, є необхідністю його власної 

натури. Але необхідність пізнати власну душу, пізнати таємницю людського існування 

відображає новий пафос, який характеризується різним узгодженням цінностей і в 

якому просунуте людське «Я», це активна, реальна сила обох звичайна людина та 

автор твору. 

Ключові слова: розуміння, поняття, віра, сприйняття, реальність, категорія, 

вимірювання. 
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Сучасне суспільство (і українське також) потребує орієнтованість людства 

(особливо молодого покоління) на гуманізм, духовні цінності, пріоритетність культури. 

Тому на зміну технократизму в освіту приходить гуманізація. На зміну парадигми 

освіти як індустрії освітніх послуг приходить нова парадигма, як педагогічного 

процесу, який перебуває у безупинному розвитку [10, с. 19]. 

Сьогодні на перший план виходить особистісно-орієнтована педагогіка. В умовах 

відходу від старої, тоталітарної системи виховання і народження нових концепцій 

необхідно узяти краще з минулого і привести його в соціальний резонанс з теперішнім 

часом. Одним з засобів виховання гуманітаризації є мистецтво, як особливої форми 
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відображення дійсності, естетичний художній феномен, який передає красу 

навколишнього світу і внутрішнього світу особистості через осмислення таких 

фундаментальних понять як «краса», «гармонія», «ритм», «пропорційність», 

«довершеність». Воно здатне гармонізувати раціональне та емоційне в інтелекті 

особистості. Особливу роль в процесі естетичного виховання особистості відіграє 

музика, бо вона є надчуттєвим видом мистецтва. 

Основою музичної образності є інтонація і звук, а засобами виразності – мелодія, 

гармонія, поліфонія, ритм, композиція тощо [6]. В музиці важливе місце посідає зв’язок 

між композитором і виконавцем. Музикант-виконавець не лише відтворює звучання і 

ритми. Разом з тим входить у певні емоційні стани, реалізує все складне сплетіння 

виразних і образотворчих моментів і всю логіку музичного розвитку. Він переживає і 

створює все те, завжди чому музика є відображенням життя [15]. 

У системі світового музичного мистецтва опанування навичками гри на 

фортепіано посіло виняткове місце. Унікальна здатність «розмовляти» тембрально 

різними голосами обумовила затребуваність цього інструменту у концертному житті та 

педагогічній практиці останніх трьох століть. Удосконалення техніки виконавця є 

одним з чинників у формуванні естетичного сприйняття і інтерпретації твору 

композитора [2, c. 243]. Саме тому, важливим чинником виховання виконавця є 

формування осмисленого ставлення до підвищення рівня технічного оволодіння 

прийомами гри, зважаючи на відсутність понятійно–емоційного контакту піаніста – 

виконавця з джерелом звуку (струною). 

Мета статті – розкрити сенс використання універсальних технологічних прийомів, 

що сприяють фізичної розкутості піаніста у відтворенні емоційного змісту твору та 

створенні необхідного підґрунтя дляестетичної насолоди слухача від інтерпретації 

виконавцем емоційного змісту музичного твору. Одним із таких універсальних 

прийомів є подвійна репетиція. 

Мистецтво гри на фортепіанної - це синтез техніки і високої духовної культури, 

формування цього синтезу привертало увагу не одного покоління науковців у галузі 

мистецтвознавства та педагогіки. Узагальнюючи свій досвід, видатний педагог – 

піаніст ХХ століття Г. Г. Нейгауз коротко сформулював цю проблему так: «гра на роялі 

“як така”, тобто володіння своїм м’язово-руховим апаратом і механізмом інструменту» 

[6, с. 60]. Останнім часом чимало прикладів роботи над технікою, яка ведеться заради 

музики, знаходимо у працях Б. Л. Кременштейнде акцентується увага на художній і 

технічній сторонах виконавства [4, с. 38]. У вітчизняній педагогіці М. А. Давидов 

одним з перших виокремив і конкретизував що за допомогою технічних прийомів 

можливо втілити зміст і настрій музики [3, c. 38]. В умовах розвитку теорій і концепцій 

виникали різні методологічні підходи до вирішення технічних проблем у 

фортепіанному виконавстві. В дослідженні О. В. Чеботаренко розглядається проблема 

розширення методів вивчення особливостей музичного мислення у контексті 

піаністичної діяльності [11]. Однак вперше на проблему оволодіння прийомом 

подвійної репетиції звернув увагу видатний музикант сучасності диригент, піаніст, 

композитор, теоретик музики, філософ Михайло Аркадьєв. Він все своє творче життя 

займається пошуком та осмисленням універсальних технічних піаністичних прийомів, 

які би були корисними для музикантів різних рівнів і можливостей в справі 

формування художнього образу музичного твору [1].  

Усі піаністи – виконавці здобувають можливість вільного володіння 

інструментом. Але це можливо при розумінні, що будь – який дотик є досконалим. 

Досягти досконалості дотику у грі на фортепіано є одним з складних завдань, оскільки 

потребує осмисленого володіння мистецтвом туше (від фр. touché – доторкання до 



ISSN 2518-1343 (Online), ISSN 2226-2849 (Print) 

 ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

СЕРІЯ: ФІЛОСОФІЯ, КУЛЬТУРОЛОГІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, 2019, ВИП. 18 

 

59 

 

клавіші фортепіано, або струн арфи, гітари), щовпливає на силу й забарвлення звуку. 

Енциклопедичний словник дає таке означення поняття «туше» і наполягає на тому що 

воно (туше) частіше є природженим і дуже винятковим даром [14, с. 277]. Однак автор 

статті вважає, що «туше» на роялі можливо і потрібно опанувати шляхом 

вдосконалення володіння своїм м’язово-руховим апаратом. Не випадково термін 

«туше» зустрічається не тільки в музиці, а також в мистецтві фехтування. 

Володіння мистецтвом гри на роялі можна порівняти (за ступенем складності) з 

оволодінням мистецтвом східних двобоїв долучаючи притаманні останнім досвід 

релаксації, зосередження, медитації. Пояснюється це тим, що всі тонкощі 

фортепіанного дотику – туше мають свій початок (своє коріння) у таємниці подвійної 

репетиції, як засобі дематеріалізації клавіші і досягнення відчуття безпосередньої «гри 

на струні». 

Саме це і дає змогу зрозуміти: що ж таке «подвійна репетиція». Саме слово 

репетиція в музиці означає повторювання чогось, воно є засобом фортепіанної техніки, 

повторювання одного і того ж звукуз різною аплікатурою як швидко так і повільно. 

Термін «подвійна репетиція» пов’язаний з технічними властивостями 

«репетиційного механізму» на роялі. Він влаштований таким чином, щоб 

повторюваний звук можна було б «витягти з півходу клавіші», тобто не звільняючи її 

до кінця, не даючи демпферу впасти на струну. Завдяки цьому досягається педальний 

ефект не торкаючись правої педалі. 

Подвійна репетиція – це геніальний винахід митців починаючи з XVIII століття. 

Італієць Бартоломео Христофорі намагався здобути ніжного звучання pianissimoі у той 

же час мати широкий діапазон витягування звуків fortissimo.  

У 1709 р. Бартоломео Христофорі вигадав «pianoforte». Механіка цього 

інструменту була дуже простою: музикант натискав клавішу, тим самим бив 

молоточком по струні, виключаючи її природню вібрацію.  

Спершу на фортепіано з’явилася ліва педаль, яка сприяла появі нового тембру. 

Епоха бароко з її поліфонічної фактурою не дуже потребувала додаткових засобів 

виразності. З розвитком гомофонну – гармонійного стилю зростає потреба у правій 

педалі. Спочатку використання педалей було ручним, що створювало масу 

незручностей. 

Від першого піано форте і до початку XIX століття, майстри шукали механізм, 

який би сприяв зімкненню кінчиків пальця із струною, а не клавішею.  

Це зробив француз німецького походження Себастьєн Ерар у 1823 р. в Парижі. 

Відтоді ми маємо звичний для нас рояль, який був забезпеченим механізмом подвійної 

репетиції [14, c. 114]. Завдяки оволодінню і керуванню цим механізмом з’являється 

одночасно фізіологічна і естетична насолода. 

Подвійна репетиція є першою «душею рояля». Ф. Шопен був першим і кращім 

виконавцем на цьому інструменті, його звали «співаком роялю». Прикладом власного 

володіння подвійною репетицією як засобом виразності є  його «Прелюдія № 4» e- moll, 

в якій він демонструє нові можливості рояля.  

На жаль, сучасні піаністи, захоплюючись швидкими темпами, роботою над 

технічними труднощами, мало надають значення вивченню свята святих – опануванню 

механічного пристрою рояля, як джереланатхнення, музичних засобів виразності, 

вирішення технічних проблем. 

Фундаментальний принцип подвійної репетиції полягає у тому, що при 

повторному натисканні однієї і тієї ж клавіші використовують половину, або чверть 

клавішного ходу, тим самим не даючи демпферу впасти і прикрити струну. Подвійна 

репетиція винайдена не для віртуозного повтору, як вважає більшість, вона винайдена 
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як засіб для «змикання» (аналогічного змиканню співочих зв’язок, і змикання смичка), 

тобто органічного живого зв’язку між роялем і піаністом, а якщо на мікрорівні– між 

нервовими кінчиками в подушечці пальця і струною [1]. Це дозволяє здобути 

абсолютної «легатної» (співучої) гри на роялі одного і того ж звука без використання 

правої педалі, що неможливо зробити без володіння прийомом подвійної репетиції.  

Цей прийом влучно відпрацьовувати без педалі у випадках повтору будь якого 

акорду з трьох або чотирьох звуківна інструменті з відкритою кришкою рояля і піаніно. 

Це створює можливість не тільки слухати, але і бачити як народжується звук, як він 

вібрує, завдяки цим вібраціям піаніст чує звукову хвилю, її поліфонічне розшарування. 

Повторення одного і того ж звуку створює велику різноманітність образів. Від ніжного 

меланхолійного, як в Прелюдії c –moll Пахульського, до яскравих надзвичайно 

віртуозних творів П. І. Чайковського (Перший концерт для фортепіано з оркестром) і 

Ф. Ліста («Транцендентні етюди»). Тому першим кроком на шляху розкриття 

художньо-образного змісту фортепіанного твору будь якої складності є осмислене 

технічне оволодіння піаністом мистецтвом подвійної репетиції з розумінням як це діє, 

для чого і чому це потрібно.  

Проблема виконавської та педагогічної діяльності у мистецтві гри на фортепіано 

повинна досліджуватись у контексті комплексного підходу. З одного боку, це 

розуміння процесів пов’язаних з механікою фортепіано, умінням управлять його 

можливостями, з іншого - використання художньо виразних можливостей фортепіано у 

відтворенні образного змісту музичного твору [5]. 

Дослідження заявленої теми виявило, що витончений механізм подвійної 

репетиції сприяє технічному забезпеченню досконалого виконання музичного твору і 

потребує кропіткої праці як викладача фортепіано, так і його учнів з початку виховання 

і освіти у музичній школі. Поставлені у статті головні завдання дослідження виконані: 

1. досліджена історія подвійної репетиції; 

2. визначено поняття туше і його роль для виконавця; 

3. визначено поняття «подвійної репетиції»; 

4. з’ясовано, що подвійна репетиція є технічним забезпеченням досконалого 

виконання музичного твору.  

У висновку дослідження треба констатувати, що відсутність фундаментального 

знання про принцип подвійної репетиції, її впливу на художньо виразне звучання 

роялю - це колосальна прогалина у сучасної піаністичній стандартній освіті, подолання 

якої здатне створити нові підходи до вдосконалення художньо-виразної гри піаніста як 

засобу досягнення виразного виконання музичного твору. А це тільки підтверджує 

актуальність теми дослідження і потребує її подальшого розвитку. 
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T. Malaieva 

THE METHOD OF DOUBLE REPETITION ACTION IN THE ART OF PIANO 

PLAYING AS AN ARTISTIC AND EXPRESSIVE TECHNIQUE 

This article is a deep study of the technical possibilities of the modern piano and the use 

of this knowledge in the musical and pianistic development of the personality. The history of 

the modern piano begins in the XIX century. In 1823, Sebastien Erar in Paris invented the 

mechanism of double rehearsal. It was a double rehearsal that marked the beginning of a new 

history of the modern piano. Its main task is to achieve the sensation of closing a fingertip 

with a string. Similarly, as the ligaments of the vocalist close or the bow with the string of the 

violinist. Double rehearsal is a thin spring mechanism that allows you to repeatedly press a 

key from half or a quarter of a key's stroke without lifting your finger from the key.This 

mechanism drives the hammer, and the damper remains motionless. This creates a pedal 

sound effect. Possession of a double rehearsal allows the pianist to understand that any touch 

to the keyboard affects the quality and color of the sound. Touching the keyboard is called 

Touche - unfortunately a forgotten professional concept. Frederic Chopin owned an excellent 

touche, for which he was called the "Singer of the piano." Famous musician, conductor, 

pianist, composer, music theorist, philosopher, human rights activist, Honored Artist of 

Russia Mikhail Arkadyev is considered a modern researcher of double rehearsal. Mastering a 

double rehearsal is achieved by repeating a single sound or akorda of three, four sounds on a 

legato without using the right pedal. Therefore, it is necessary to learn from the very 

beginning and the first touch. There are many examples of the use of double rehearsal in 

music literature. It can be any repetition of the same sounds. She creates a variety of musical 

images. Possession of a double rehearsal contributes to the technical freedom of the pianist, 

aesthetic and physical support when playing the piano. 

The research of the ordered topic revealed that the sophisticated mechanism of the 

double rehearsal is the first and true "soul of the piano" (pedal - "friend") 

She (double rehearsal) contributes to the technical maintenance of the perfect 

performance of the musical work and requires a painstaking work as a music teacher, and his 

students. And this must be done from the beginning of education and education of music 

school students. As a conclusion of the study, it should be emphasized that today in education 

the personal-oriented pedagogy comes to the fore. Therefore, the upbringing, development, 

formation of individual and personal qualities in pupils with the means of music should 

occupy the current place in the work of musical schools. And this only confirms the relevance 

of the topic of research and requires its further development. 

Key words: double rehearsal, closure, damper, pedal effect. 

 

 


