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творчого ступеня доктора мистецтв за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» 

(галузь знань 02 «Культура і мистецтво»). — Національна музична академія 

України імені П. І. Чайковського, Міністерство культури та інформаційної 
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Актуальність. Інтенсивність міждисциплінарних та міжгалузевих 

зв’язків у сучасній культурі характеризує не тільки мистецтвознавство в 

цілому, але й проявляється у площині комунікації між музичною теорією та 

виконавською практикою. Здебільшого такі перехрестя між аналітичним 

осмисленням та виконавською інтерпретацією пов’язані з сучасним музичним 

мистецтвом або старовинною музикою. Ці репертуарні полюси демонструють 

найбільшу взаємопов’язаність здобутків та напрацювань. В дискурсі музичної 

спадщини Сергія Васильовича Рахманінова поєднання методів теоретичних і 

виконавських розвідок є також продуктивним. Видатний композитор, піаніст та 

диригент, С. В. Рахманінов увійшов в історію музичного мистецтва як 

універсальний музикант. Тому інтерпретація його багатогранної творчості у 

комплексному підході видається виправданою та продуктивною. 

Розгляд фортепіанних творів С. В. Рахманінова (зокрема варіаційних 

циклів для фортепіано: Варіацій на тему Шопена тв. 22 (1903), Варіацій на 

тему Кореллі тв. 42 (1931) та Рапсодії на тему Паганіні для фортепіано з 

оркестром тв. 43 (1935) в контексті жанрово-стильових взаємодій різних рівнів 

є перспективним у напрямку пошуків розуміння глибинних пластів авторського 

тексту та принципів фіксації композиторського задуму в нотному записі. Цей 

вектор дослідження є практично цінним для інтерпретаторів його музики — 

піаністів. Представлені розвідки варіаційних циклів С. В. Рахманінова є 

результатом поєднання теоретичного та практичного дискурсів. Всі 

обґрунтування й спостереження кристалізувалися у процесі виконавської 

інтерпретації програми творчого мистецького проекту. За темою творчого 

мистецького проекту презентовано три сольні програми, які складені з 

варіаційних циклів С. В. Рахманінова та творів з його виконавського 

репертуару: 

 «ШОПЕН» — Ф. Шопен Чотири балади; С. В. Рахманінов Варіації на 

тему Шопена; 

 «Світ бароко С. В. Рахманінова» — Й. -С. Бах – Ф. Ліст Фортепіанна 

транскрипція Органної фантазії і фуги соль мінор BWV 542, Й. Бах – Ф. Бузоні 

Фортепіанна транскрипція Хоральної прелюдії соль мінор «Nun komm, der 



Heiden Heilend» BWV 659, Й. -С. Бах – Ф. Бузоні Фортепіанна транскрипція 

Чакони з Партити для скрипки соло ре мінор № 2 BWV 1004, Й. - С. Бах –

 C. В. Рахманінов Прелюдія, Гавот і Жига (Фортепіанна транскрипція 

Партити для скрипки соло № 3 Мі мажор BWV 1006), С. В. Рахманінов 

Варіації на тему Кореллі; 

 «Варіації на тему “Варіацій“» — С. В. Рахманінов Варіації на тему 

Шопена, Варіації на тему Кореллі, Рапсодія на тему Паганіні. 

Таке розширення контексту фортепіанних програм у поєднанні з 

аналітичними розвідками тексту варіаційних циклів дає більш чітке уявлення 

про інтерпретаційний потенціал Варіацій  С. В. Рахманінова та конкретизує 

етапи їх виконавської інтерпретації. Піаністичне засвоєння тексту творів 

композитора проходило в паралелі зі спробами реконструкції авторського 

задуму творів, визначенням їх музичної ідеї та шляхів перетворення замислу в 

становленні та динаміці розгортання музичних подій рахманіновських 

варіаційних циклів для фортепіано. 

Досвід виконавського дискурсу Варіацій на тему Шопена 

С. В. Рахманінова, здійснений у проекції процесів авторського інтонування 

жанру варіаційного циклу на практику виконавської реалізації твору та 

зафіксований у коментарях до нотного запису твору. Це становить наукову 

новизну наукового обґрунтування та творчого мистецького проекту. 

Висвітлено деякі аспекти розуміння авторського нотного запису 

С. В. Рахманінова. Дослідження його фортепіанних творів дозволяє простежити 

взаємовплив виконавської та композиторської творчості митця, ставлення до 

фіксації різних груп виконавських засобів виразності. Аналіз особливостей 

нотної графіки С. В. Рахманінова подано в кореляції з міркуваннями 

композитора щодо проблем інтерпретації. Вони істотно доповнюють та 

деталізують духовні й естетичні координати загального контексту 

рахманіновського спадку. Проаналізовано підхід композитора до нотування 

темпових, артикуляційних, агогічних, динамічних вказівок, аплікатурних 

рекомендацій, педальних позначень, образних характеристик та інших ремарок 

на прикладах з варіацій, прелюдій та транскрипцій. 

Аспекти процесу стильових взаємодій у рамках варіаційного жанру в 

фортепіанній творчості С. В. Рахманінова досліджуються на прикладі Варіацій 

на тему Шопена. Інтонаційне коло посилань на музичні стилі попередніх епох 

у тексті Варіацій окреслено у відповідності до існуючих даних та досліджень 

виконавського стилю, концертної діяльності та особливостей фортепіанного 

репертуару митця. Аналіз варіаційного циклу дозволяє простежити 

взаємовплив його виконавської та композиторської творчості, авторську модель 

варіаційного жанру, природу фактурних і жанрових апеляцій до його 

концертного репертуару, формування типових рис стилю тощо.  



Циклу властива поліфонія перехресних діалогів з фортепіанним стилем 

автора теми Варіацій (Ф. Шопена) і впливом виконавського досвіду 

С. В. Рахманінова на процес вибудовування фактури твору. Жанрова основа 

першоджерела Варіацій, особливості розгортання музичних подій окремих 

варіацій та циклу в цілому (зокрема семантика їх загального ладотонального 

плану) відкриває ряд посилань не тільки до творчості С. В. Рахманінова, а й до 

спадщини музичних кумирів композитора, а також на численні інтонаційні 

символи європейської музичної традиції. Лінію взаємозв’язків з традицією, що 

відображена в тематизмі та інтонаційному плані розгортання варіаційного 

циклу, продовжує цілий пласт гіпотетичних посилань твору на виконавську 

діяльність С. В. Рахманінова-піаніста. Кожна з варіацій циклу виявляє чіткі 

алюзії на коло певних авторських творів композитора і ряд опусів з його 

широкого репертуарного списку. Вказуються смислові, жанрові, інтонаційні та 

фактурні посилання в тексті Варіацій на конкретні твори композиторів 

барокової доби, Л. ван Бетховена, Ф. Шопена, Р. Шумана та ін., які були у 

активному виконавському репертуарі митця, а також на низку рахманіновських 

опусів. Перебіг стильових моделей, на які орієнтується С. В. Рахманінов в 

процесі варіювання теми Ф. Шопена чітко визначає не тільки коло його 

музичних уподобань, а й демонструє його шлях до знаходження свого 

індивідуального авторського стилю та музичної мови. 

Варіаційні цикли С. В. Рахманінова розглядаються з точки зору 

порівняння вирішення жанрової моделі в аспектах композиційної організації 

творів, обраної для варіювання теми, особливостей композиторської реалізації 

фактури, деяких аспектів музичної драматургії та фактури.  

Засоби виразності у нотному записі Варіацій на тему Шопена подаються 

в практичних коментарях щодо специфіки прийомів виконавського 

опрацювання та втілення тексту твору. Послідовний огляд теми та всіх варіацій 

циклу охоплює питання виконавського вирішення темпів, агогічної свободи, 

тривалості фермат; відносності динамічних вказівок в відповідності до жанру 

або фактури; артикуляційних позначок і аплікатурних вказівок як маркерів 

музичної агогіки; поліфонічної природи та поліартикуляційних завдань у 

виконанні фактури; тембрових завдань та прийомів педалізації тощо. Комплекс 

аналітичних та виконавських спостережень і коментарів охоплює вертикаль 

інтерпретації драматургічної концепції твору, принципів запису виконавських 

засобів виразності та особливостей їх практичної реалізації в технічному 

опрацюванні та концертному виконанні твору. 
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Шопена, композиторський стиль, виконавська інтерпретація, фортепіанний 

репертуар, жанрово-стильові взаємодії, музичний текст, нотний запис 

музичного тексту, виконавські засоби виразності, авторські ремарки. 

 



SUMMARY 

Guminiuk S. P. Variation cycles of S. V. Rachmaninov as a creative platform 

of genre and style interactions. — Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Scientific substantiation of the creative art project for the degree of Doctor of 

Arts in the specialty 025 “Musical Art” (field of study 02 “Culture and Arts”). —

Ukraine National P. Tchaikovsky Academy of Music, Ministry of Culture and 

Information Policy of Ukraine, Kyiv, 2021. 

Relevance. The intensity of interdisciplinary and intersectional connections in 

modern culture characterizes not only musicology in general, but also manifests itself 

in the plane of communication between music theory and performance practice. For 

the most part, such intersections between analytical thinking and performance 

interpretation are related to contemporary music art or early music. These repertoire 

poles demonstrate the greatest and spectacular achievements of various 

interconnections. In the discourse of Sergei Rachmaninov's musical heritage, the 

combination of theoretical and performing methods is also quite effective and 

productive. As outstanding composer, pianist and conductor, Sergei Rachmaninov 

entered the history of musical art as a universal musician. Therefore, the 

interpretation of his multifaceted work in a comprehensive approach seems justified 

and required. 

Consideration of Rachmaninov's piano works in the context of genre and style 

interactions at the different levels is promising in the search for understanding the 

deep layers of the author's text. Performing analyses of the variation cycles for piano 

(Variations on a Theme of Chopin op. 22 (1903), Variations on a Theme of Corelli 

op. 42 (1931) and Rhapsody on the Theme of Paganini for piano and orchestra op. 43 

(1935) highlights the principles of fixing the composer's idea in the musical notation. 

All substantiations and observations crystallized in the process of performing 

interpretation of the program of creative art project. 

• “CHOPIN” — F. Chopin Four Ballades; S. V. Rachmaninov Variations on a 

Theme of Chopin; 

• “The Baroque World of S. V. Rachmaninov” — J. -S. Bach – F. Liszt Piano 

transcription of Organ Fantasy and Fugue in G minor BWV 542, J. - S. Bach –

 F. Busoni Piano transcription of the Choral Prelude in G minor “Nun komm, der 

Heiden Heilend” BWV 659, J. -S. Bach – F. Busoni Piano Transcription of Chaconne 

from Partita for Violin Solo in D Minor № 2 BWV 1004, J. -S. Bach –

 S. V. Rachmaninov Prelude, Gavotte and Gigue (Piano Transcription of Partita for 

Violin Solo № 3 in E Major BWV 1006), S. V. Rachmaninov Variations on a Theme 

of Corelli; 



• ”Variations on the theme of “Variations” “— S. V. Rachmaninov Variations 

on the Theme of Chopin, Variations on the Theme of Corelli, Rhapsody on the Theme 

of Paganini. 

This expansion of the context of piano programs in combination with analytical 

explorations of the text of variation cycles gives a clearer idea about the interpretive 

potential of S. V. Rachmaninov's Variations and specifies the stages of their 

performance interpretation. The pianistic learning of the text of the composer's works 

took place in parallel with the attempts to reconstruct the author's intention of the 

works, to determine their musical idea and ways of the formation dynamic in 

Rachmaninov's variation cycles for piano. 

The experience of the performance discourse of Variations on the Theme of 

Chopin by S. V. Rachmaninov carried out in the projection of the processes of 

authorial intonation of the genre of variation cycle on the performance practice of the 

work and recorded in the comments to the musical notation. This is a scientific 

novelty of scientific substantiation and creative art project. 

Some aspects of author's understanding and principles of Rachmaninov’s 

musical notation are covered. The study of his piano works allows us to trace the 

interaction of performing and compositional art of the great musician, the attitude to 

the fixation of different groups of performing features. The analysis of the 

peculiarities of S. V. Rachmaninov's musical graphics is presented in correlation with 

the composer's considerations concerning the problems of interpretation. They 

significantly complement and detail the spiritual and aesthetic coordinates of the 

general context of the Rachmaninov’s heritage. Examples from variations, preludes 

and transcriptions demonstrate the composer's approach to tempo designation, music 

articulation and agogic, dynamic marks, fingering recommendations, pedal notations, 

figurative characteristics and other remarks. 

Aspects of style interactions within the variation genre in Rachmaninov's piano 

works are studied on the example of Variations on the Theme of Chopin. The 

intonation circle of references to the different musical styles of previous epochs in the 

text of Variations is outlined in accordance with the existing data and research of the 

performance style, concert activity and features of the artist's piano repertoire. 

Analysis of the variation cycle allows us to trace the interaction of his performing and 

compositional art, the author's model of the variation genre, the nature of textural and 

genre appeals to his concert repertoire, the formation of typical style features, etc. 

The cycle is characterized by the polyphony of cross-dialogues with the piano 

style of the author of the theme of Variations (F. Chopin) and by the influence of the 

performance experience of S. V. Rachmaninov on the texture building of the of the 

work. The genre basis of the original source of Variations, the peculiarities of the 

musical events formation of particular variations and the cycle generally (the 

semantics of tonality plan including) opens a number of references not only to 

Rachmaninov's works but also to the composer's musical idols of European musical 



tradition. The line of interrelations with tradition, which is reflected in the chosen 

themes and intonation development way of the variation cycle, is continued by a 

whole layer of hypothetical references of the work to the performance experience of 

Rachmaninov-pianist. Each variation of the cycle reveals clear allusions to the range 

of certain author's works of the composer and a number of opuses from his wide 

repertoire list. Semantic, genre, intonation and textural references in the text of 

Variations to specific works of Baroque composers, L. van Beethoven, F. Chopin, 

R. Schumann, etc., which were in the active repertoire of the artist, as well as a 

number of Rachmaninov's opuses are indicated. The course of style models on which 

SV Rachmaninoff focuses in the varying process of the Chopin theme clearly defines 

not only the range of his musical preferences, but also demonstrates his path to 

finding his individual style and musical language. 

Rachmaninov's variation cycles are considered from the point of view of 

comparison of the genre model, the compositional organization of works, chosen 

theme for variationing, features of compositional realization of the texture, some 

aspects of musical drama concept, etc. 

Expression features in the musical score of Variations on the Theme of Chopin 

are given in practical comments on the specifics of the technical and artistic 

performance of the work. Consistent review of the theme and all variations of the 

cycle is focused on the issues of tempo graduations, agogic plasticity, duration of 

fermatas; relativity of dynamic instructions in accordance with the genre or texture; 

articulation marks and fingering instructions as markers of musical time; 

polyphonical nature and polyarticulation tasks in the performing of Rachmaninov’s 

texture; timbre problems and pedaling techniques, etc. Therefore, the analytical and 

performing observations and comments covers the interpretation of dramatic concept, 

the system of text fixation principles(notation) of expression features and of their 

practical implementation in the technical and concert performance of the work. 

Key words: Rachmaninov's art, variations, Variations on a Theme of Chopin, 

compositional style, performing interpretation, piano repertoire, genre and style 

interactions, musical text, musical notation, performing expression features, author's 

remarks. 

 


