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АНОТАЦІЯ 

Косинець І.І. Репертуарні та стилістичні тенденції гітарної гри у 

сучасній виконавській творчості. – Наукове обгрунтування творчого 

мистецького проєкту. 

Наукове обгрунтування творчого мистецького проєкту на здобуття освітньо-

творчого ступеня доктора мистецтва за спеціальністю 025 Музичне мистецтво. – 

Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової, Міністерство 

культури та інформаційної політики України, Одеса, 2022. 

Роботу присвячено дослідженню особливостей репертуарних стратегій 

гітарної творчості як важливих комунікаційних та стилістичних факторів сучасного 

виконавства, що й складає актуальний зріз наукового дослідження. Адже репертуар 

є основою виконавської діяльності у презентації індивідуального виконавського 

стилю та виконавського стилю епохи, виду інструменталізму, національних 

особливостей тощо. Тому метою дослідження стало виявлення принципів, шляхів 

й стилістичної динаміки створення і функціонування гітарного репертуару як 

невід’ємного компоненту сучасної гітарної творчості, а її основними завданнями: 

виявити роль та функції репертуару в ігровій комунікативній системі музики; 

розкрити роль репертуару для класичної гітари у історико-стильовому контексті та 

у процесі розвитку гітарної виконавської творчості; визначити специфіку 

репертуарних тенденцій гітарної творчості у зв’язку з інструментально-

органологічними, музично-стилістичними та культурно-соціологічними 

параметрами гітарного звучання; виявити місце і роль музики Й.С. Баха для 

гітарної репертуарної політики; здійснити аналіз «великих хвиль» гітарної 

творчості ХІХ і ХХ століть в аспекті формування «гітарної класики» та оновлення 

репертуару. 

Об’єктом дослідження є сучасна виконавська і композиторська гітарна 

творчість, предметом – еволюція, тенденції, а також історико-стильові, 

виконавсько-композиторські, інструментально-органологічні фактори 

функціонування репертуару для класичної гітари. Наукова новизна отриманих 

результатів полягає у застосуванні нового підходу до вивчення гітарного 

репертуару, який розглядається та осмислюється з позицій історії та філософії 

сучасних музикознавства і теорії виконавської творчості. Вперше визначається 
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специфіка репертуарних стратегій гітарної творчості у зв’язку з інструментально-

органологічними, музично-стилістичними та культурно-соціологічними 

параметрами, а також визначаються функції і роль відеоряду у концертному 

виступі сучасного гітариста – на основі власного концертного досвіду; надається 

дефініція поняття «гітарна класика» в репертуарній політиці.  

У Розділі 1 роботи «Репертуар у творчій діяльності виконавця-гшітариста» 

пропонується аналіз функцій репертуару в ігровій комунікативній системі музики; 

визначається роль гітари в контексті сучасної академічної виконавської культури; 

досліджується використання відеоряду у концертному виступі сучасного гітариста 

як фактору розширення комунікативних властивостей. Розділ 2 «Репертуарно-

інтерпретативні стратегії як фактор розвитку сучасного гітарного мистецтва» 

присвячений обгрунтуванню значення музики Й.С. Баха у перекладенні для 

класичної у проблематиці діалогу століть; аналізу виникнення «великих хвиль» 

гітарної творчості та їх значення для розвитку гітарного репертуару; розгляду 

феномену гітарного «буму» ХХ століття у розмаїтті нової гітарної класики. 

В роботі стверджується, що питання репертуару у всі часи виступало 

ключовим для успішної музично-виконавської практики, саме виконувана музика 

дозволяла виконавцеві виявити свою професійну майстерність і артистичний 

талант, стати улюбленцем публіки, впливаючи на її художні смаки, залучати 

прихильників конкретного виду інструменталізму на концертних майданчиках та в 

навчальних класах, або (у випадку невдалого вибору творів для виконання) – 

починати спочатку завойовувати серця слухачів та професіоналів. Саме на 

виконавцеві лежить відповідальність щодо виховання публіки через взірці 

музичного мистецтва, адже композитор (якщо він одночасно не є виконавцем) не 

має безпосереднього комунікативного контакту зі слухачем (ми тут не враховуємо 

прослуховування у записах, адже і останні не відбудуться поза інтерпретативно-

виконавської участі), причому кожен композитор прагне «отримати» найкращого 

виконавця, від якого залежить успіх твору. Художнє обличчя кожного виконавця 

та кожної інструментальної, національної або епохальної культури розкривається, 

перш за все, через репертуар, передусім – написаний спеціально для даного 

інструменту, але й художньо-перекладний.  
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При цьому репертуар одночасно представляє собою «живу», гнучко-рухому 

організацію, адже знаходиться «в руках» безпосереднього і необхідного учасника 

музично-комунікативного акту – виконавця – який завжди має можливість 

варіювати навіть продумані сталі концертні програми. У цілому ж онтологічний 

статус художньої комунікації як складної нелінійної, багаторівневої «відкритої» 

системи (композитор-виконавець-слухач) утворює особливий полісемантичний 

художній простір, що володіє стилістичним та жанровим різноманіттям; 

індивідуалізованими та узагальненими інтенціями. Фактично це і є царина 

репертуару, на основі якого (а також індивідуальної артистично-інтерпретативної 

манери) виконавець вибудовує комунікаційну модель на основі образного 

мислепочуття за допомогою інструментальних засобів виразовості (конкретного 

інструмента). У ХХІ столітті, за умов зсуву музичної парадигми убіквідтворення 

нової реальності в міждисциплінарному аспекті, все більшу роль набувають сучасні 

інформаційні та медіатехнології, зокрема, актуалізується такий синергійний вид 

організації сценічного часопростору, як відеоряд, супроводжуючий гру на 

інструменті, що сприяє посиленню естетичного та емоційного впливу музичного 

твору на основі природної синергетики сприйняття завдяки організованій взаємодії 

багатьох каналів різних типів 

Виконавський репертуар (перелік виконуваних творів) не є стихійним 

явищем, а є результатом свідомої дії певних загальних принципів та специфічних 

скерувань на шляху вирішення різних завдань та цілей. Так  виникає явище 

репертуарної політики (конкретних принципів вибору творів) або, навіть, 

репертуарних стратегій, які визначають генеральні вектори творчої діяльності 

музиканта (наприклад, перевага певних стилів або авторів чи навпаки, стильова 

«всеядність», підпорядкування певному набору принципів тощо). Гітара тут 

відрізняється власною специфікою, пов’язаною з історико-культурним і 

соціальним контекстами розвитку даного виду інструменталізму, органологічними 

властивостями інструментарію та виконавськими стилістичними традиціями гри. 

У хвилеподібному русі еволюції гітарного виконавства та репертуару протягом 

кількох останніх століть спостерігаються стійкі репертуарно-стилістичні тенденції 

до «договорення» попередньої традиції (класицизму та романтизму під час їх 

повсюдного «відходу») та загальної схильності до особливо стійкого збереження 
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романтичних (неоромантичних) засад в образній палітрі та мовній 

інструментальній системі.  

Така ситуація обумовлена, з одного боку, загальною схильністю людства до 

естетики Краси романтизованого світовідчуття (як загальноприйнятої, так і 

«всупереч», задля дотичності до Краси на фоні не-Краси); з іншого боку – 

тривалими традиціями романтично-чуттєвої (завжди зрозумілої) манери гітарної 

гри, що гарантувало небайдужість аудиторії (особливо у тих демократично-

камерних шарах, куди гітара «ховалася» під час чергового спаду активності); до 

романтичної парадигми світосприйняття й звучання гітару «провокували» її 

органологічні (темброво-фактурні, артикуляційно-динамічні, природно камерні) 

властивості. При цьому гітара залишається відкритою до образних та мовних 

новацій (в силу тембрально-звукової «свіжості» та одночасно «старовинності» 

фактурних особливостей, конструктивної мобільності, презентабельно-

театралізованої демонстративності звуковидобування ритміки, багатоголосся, 

сонорно-інструментальних прийомів). 

Вказані специфічні схильності і традиції гри накладають відбиток на 

вибудування репертуарних стратегій. В результаті аналізу репертуару провідних 

виконавців на класичній гітарі (а також власного концертно-конкурсного і 

педагогічного досвіду) був виділений певний алгоритм повторюваності (що є 

найважливішим фактором існування репертуару). Це дозволило сформулювати 

поняття «гітарної класики», під яким розуміється певний шар повторюваного 

актуального репертуару оригінальної музики й перекладень, які апробовані в 

численних концертних, конкурсних та навчальних програмах і повноцінно 

відтворюють художньо-технічні можливості інструмента, а також інтерпретативні 

артистічні та віртуозні (у широкому сенсі) характеристики сучасного виконавця-

гітариста. 

Безперечною гітарною класикою можна вважати: твори великих гітаристів, 

що ініціювали та впровадили своєю виконавсько-композиторською творчістю 

періоди зльоту гітарного мистецтва і «зсередини» знали, відчували й втілювали 

найкращі гітарні прийоми гри (Л. Леньяні, М. Джуліані, Х. Кардоссо, Ф. Сор, Д. 

Агуадо, Ф. Каруллі, Ф. Таррега, М. Льобет, А. Сеговія, Х. Морель, А. Барріос, Е. 

Пухоль, А. Хосе, К. Доменіконі, Т. Такеміцу, Р. Дієнс, Л. Брауер, Ш. Рак, У. 
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Дойчинович та ін.); музику композиторів-професіоналів, спеціально написану для 

гітари у щільній творчій співдружності з вказаними вище виконавцями 

(М. Кастельнуово-Тедеско, Ф. Морено-Торроба, Х. Турина, І. Альбеніс, М. де 

Фалья, Е. Гранадос, Е. Вілла-Лобос, М. Понсе, Ж. Ібер, Б. Бріттен, Х. Родріго, О. 

Тансман, А. Пьяццола та інші); твори перекладного репертуару з «золотого фонду» 

музичної класики, передусім – Й.С. Баха, також Г. Генделя, Д. Скарлатті, А. 

Вівальді, Д. Доуленда, С. Вайса, П. Солера, Р. Де Візе та ін. Музика, написана із 

залученням експериментальних та поширених вже композиторських технік від 

останньої третини ХХ століття для гітари соло або ансамблів за її участю (Г. Парч, 

В. Хеллерм, М. Охана, Л. Беріо, К. Пендерецький, А. Шнітке, С. Райх, М. Кагель, 

Х. Вольф, Дж. Крам та баг. ін.), що існує вже у великій кількості, виконується 

провідними гітаристами не так часто, в основному, «за випадком» (прем’єри, 

тематичні концерти або фестивалі, ювілеї тощо). 

У складі такої «гітарної класики» можна констатувати врівноваження музики 

старих майстрів і сучасних композиторів (за винятком окремих виконавських 

уподобань у той чи інший бік). Констатується певне переважання оригінальних 

творів (при стабільній увазі до перекладень) з акцентуацією національних 

композиторських шкіл (що характерне у цілому для гітарної творчості ХХ-ХХІ 

століть). Все сміливіше простягаються репертуарні амбіції академічних гітаристів 

у бік неакадемічної музики.  

Сучасний стан гітарної творчості свідчить про остаточне завершення статусу 

ізольованості, стверджуючи сприйнятливість підсистеми гітарного мистецтва в 

системі академічного музично-інструментального цілого при збереженні власної 

гітарної специфіки. Балансування гітари між суттєвим рівнем сили традиції та 

новаторських течій дозволяє цьому виду інструменталізму яскраво 

самовиявлятися, що у сучасній естетичній парадигмі є надзвичайно цінним. 

Ключові слова: академічне гітарне мистецтво, виконавська комунікація, 

виконавський репертуар, репертуарні стратегії, стилістичні тенденції гітарного 

виконавства, «гітарна класика», відеоряд у сучасній концертній практиці. 

ANNOTATION 

Kosynets I.I. Repertoire and stylistic tendencies of guitar playing in 

contemporary performing arts. – Scientific justification of a creative art project. 
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Scientific substantiation of a creative art project for obtaining an educational and 

creative degree of Doctor of Arts in the specialty 025 Musical Art. - Odesa National 

Academy of Music named after A. V. Nezhdanova, Ministry of Culture and Information 

Policy of Ukraine, Odesa, 2022. 

The work is dedicated to the study of the features of repertoire strategies of guitar 

creativity as important communication and stylistic factors of modern performance, 

which is a relevant section of scientific research. After all, the repertoire is the basis of 

performing activity in the presentation of an individual performing style and the 

performing style of an era, a type of instrumentalism, national characteristics, etc. 

Therefore, the purpose of the research was to identify the principles, ways and stylistic 

dynamics of the creation and functioning of the guitar repertoire as an integral component 

of modern guitar creativity, and its main tasks: to identify the role and functions of the 

repertoire in the game communicative system of music; to reveal the role of the repertoire 

for the classical guitar in the historical and stylistic context and in the process of the 

development of guitar performing creativity; to determine the specifics of the repertoire 

trends of guitar creativity in connection with instrumental-organological, musical-

stylistic and cultural-sociological parameters of guitar sound; to discover the place and 

role of music J.S. Bach for guitar repertoire policy; to carry out an analysis of the "big 

waves" of guitar creativity of the 19th and 20th centuries in terms of the formation of 

"guitar classics" and updating the repertoire. 

The object of research is modern performing and composing guitar creativity, the 

subject is evolution, trends, as well as historical-stylistic, performing-composing, 

instrumental and organological factors of the functioning of the classical guitar repertoire. 

The scientific novelty of the obtained results lies in the application of a new approach to 

the study of the guitar repertoire, which is considered and understood from the standpoint 

of the history and philosophy of modern musicology and the theory of performing 

creativity. For the first time, the specifics of the repertoire strategies of guitar creativity 

are determined in connection with instrumental-organological, musical-stylistic and 

cultural-sociological parameters, as well as the functions and role of the video sequence 

in the concert performance of a modern guitarist are determined - based on one's own 

concert experience; the definition of the concept of "guitar classics" in the repertoire 

policy is given. 
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In Section 1 of the work "Repertoire in the creative activity of a singer-songwriter" 

an analysis of the functions of the repertoire in the game communicative system of music 

is proposed; the role of the guitar in the context of modern academic performance culture 

is determined; the use of a video sequence in a concert performance of a modern guitarist 

is investigated as a factor in expanding communicative properties. Chapter 2 "Repertoire-

interpretive strategies as a factor in the development of modern guitar art" is devoted to 

the justification of the meaning of the music of J.S. Bach in translation for the classic in 

the problematic of the dialogue of the centuries; analysis of the emergence of "big waves" 

of guitar creativity and their significance for the development of the guitar repertoire; 

consideration of the phenomenon of the guitar "boom" of the 20th century in the variety 

of new guitar classics. 

The work claims that the question of the repertoire has always been key to 

successful musical and performance practice, it is the performed music that allows the 

performer to demonstrate his professional skill and artistic talent, become a favorite of 

the public, influencing its artistic tastes, and attracting supporters of a specific type of 

instrumentalism at concert venues and in classrooms, or (in the case of an unsuccessful 

choice of works for performance) - to start first to win the hearts of listeners and 

professionals. It is the performer who is responsible for educating the audience through 

examples of musical art, because the composer (if he is not a performer at the same time) 

does not have direct communicative contact with the listener (we do not take into account 

listening to recordings here, because the latter will not take place outside of interpretative 

and performing participation). , and each composer strives to "get" the best performer, on 

whom the success of the piece depends. The artistic face of each performer and each 

instrumental, national or epochal culture is revealed, first of all, through the repertoire, 

primarily written specifically for this instrument, but also artistically translated. 

At the same time, the repertoire is at the same time a "living", flexible and moving 

organization, because it is "in the hands" of a direct and necessary participant in the 

musical and communicative act - the performer - who always has the opportunity to vary 

even well-thought-out fixed concert programs. In general, the ontological status of artistic 

communication as a complex non-linear, multi-level "open" system (composer-

performer-listener) forms a special polysemantic artistic space with stylistic and genre 

diversity; individualized and generalized intentions. In fact, this is the realm of the 
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repertoire, on the basis of which (as well as individual artistic and interpretative manner) 

the performer builds a communication model based on figurative thinking with the help 

of instrumental means of expression (a specific instrument). In the 21st century, under 

the conditions of a shift in the musical paradigm of sidelining the new reality in an 

interdisciplinary aspect, modern information and media technologies are taking on an 

increasingly important role, in particular, such a synergistic type of stage space-time 

organization as a video sequence accompanying the playing of an instrument, which 

contributes to the strengthening of the aesthetic and emotional impact, is being actualized 

of a musical work based on the natural synergy of perception thanks to the organized 

interaction of many channels of different types. 

The performance repertoire (a list of performed works) is not a spontaneous 

phenomenon, but is the result of the conscious action of certain general principles and 

specific directions on the way to solving various tasks and goals. This is how the 

phenomenon of repertoire policy (specific principles for choosing works) or, even, 

repertoire strategies, which determine the general vectors of a musician's creative activity 

(for example, the preference of certain styles or authors or vice versa, stylistic 

"omnivory", submission to a certain set of principles, etc.) arises. The guitar here has its 

own specifics, related to the historical, cultural and social contexts of the development of 

this type of instrumentalism, the organological properties of the instrument and the 

performance stylistic traditions of the game. In the wave-like movement of the evolution 

of guitar performance and repertoire during the last few centuries, there are stable 

repertoire-stylistic tendencies to "negotiate" the previous tradition (classicism and 

romanticism during their widespread "departure") and a general tendency to particularly 

persistent preservation of romantic (neo-romantic) principles in the figurative palette and 

language instrumental system. 

Such a situation is caused, on the one hand, by the general tendency of humanity 

towards the Beauty aesthetics of the romanticized worldview (both generally accepted 

and "against", for the sake of touching Beauty against the background of non-Beauty); on 

the other hand, by the long traditions of the romantic-sensual (always understandable) 

manner of playing the guitar, which guaranteed the audience's interest (especially in those 

democratic-chamber layers, where the guitar "hid" during another decline in activity); to 

the romantic paradigm of world perception and sound, the guitar was "provoked" by its 
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organological (timbral-textural, articulation-dynamic, naturally chamber) properties. At 

the same time, the guitar remains open to figurative and linguistic innovations (due to 

timbral-sound "freshness" and at the same time "antiqueness" of textural features, 

constructive mobility, presentable-theatrical demonstrative sound production of 

rhythmic, polyphonic, sonorous-instrumental techniques). 

The specified specific inclinations and traditions of the game leave an imprint on 

the construction of repertoire strategies. As a result of the analysis of the repertoire of the 

leading performers on the classical guitar (as well as their own concert-competition and 

teaching experience), a certain repeatability algorithm was selected (which is the most 

important factor in the existence of the repertoire). This made it possible to formulate the 

concept of "guitar classics", which is understood as a certain layer of repeated current 

repertoire of original music and translations, which have been tested in numerous concert, 

competition and educational programs and fully reproduce the artistic and technical 

capabilities of the instrument, as well as interpretive artistic and virtuosic (in a wide 

sensei) characteristics of a modern guitarist. 

Indisputable guitar classics can be considered: the works of great guitarists who 

initiated and implemented the booming periods of guitar art with their performing and 

composing work and who "from the inside" knew, felt and embodied the best guitar 

playing techniques (L. Legnani, M. Giuliani, H. Cardoso, F Sor, D. Aguado, F. Carulli, 

F. Tarrega, M. Llobet, A. Segovia, H. Morel, A. Barrios, E. Puhol, A. Jose, C. 

Domeniconi, T. Takemitsu, R. Diens , L. Brauer, Sh. Rak, U. Doychynovych, etc.); music 

by professional composers, specially written for the guitar in a close creative partnership 

with the above performers (M. Castelnuovo-Tedesco, F. Moreno-Torroba, H. Turina, I. 

Albenis, M. de Falla, E. Granados, E. Villa -Lobos, M. Ponce, J. Iber, B. Britten, H. 

Rodrigo, O. Tansman, A. Piazzola and others); works of the translated repertoire from 

the "golden fund" of musical classics, first of all - Y.S. Bach, as well as G. Handel, D. 

Scarlatti, A. Vivaldi, D. Dowland, S. Weiss, P. Soler, R. De Wiese, and others. Music 

written with the involvement of experimental and common compositional techniques 

from the last third of the 20th century for solo guitar or ensembles with its participation 

(H. Partch, V. Hellerm, M. Ohana, L. Berio, K. Penderetskyi, A. Shnitke, S. . Reich, M. 

Kagel, H. Wolf, J. Krum and others), which already exists in large numbers, is performed 
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by leading guitarists not so often, mainly "by chance" (premieres, thematic concerts or 

festivals, anniversaries, etc.). 

In the composition of such "guitar classics" it is possible to ascertain the balance 

of the music of old masters and modern composers (with the exception of certain 

performance preferences in one direction or another). There is a certain predominance of 

original works (with constant attention to translations) with an accentuation of national 

schools of composers (which is typical for guitar works of the 20th-21st centuries in 

general). The repertoire ambitions of academic guitarists are increasingly reaching 

towards non-academic music. 

The current state of guitar creativity indicates the final completion of the status of 

isolation, affirming the receptivity of the subsystem of guitar art in the system of the 

academic musical-instrumental whole while preserving its own guitar specificity. 

Balancing the guitar between a substantial level of the power of tradition and innovative 

currents allows this kind of instrumentalism to manifest itself vividly, which is extremely 

valuable in the modern aesthetic paradigm. 

Keywords: academic guitar art, performing communication, performing 

repertoire, repertoire strategies, stylistic tendencies of guitar performance, "guitar 

classics", video series in modern concert practice. 
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ВСТУП 

Актуальність теми роботи. Музична практика кінця ХIХ – ХХ ст. 

позначилася не тільки широким використанням різноманітного інструментарію 

(значно вдосконаленого й чудово пристосованого до втілення складних виразових 

вимог композиторської мови та ідейно-образного змісту), сталими явищами 

розвинутих сольних та ансамблево-оркестрових культур (передусім, фортепіанної, 

скрипкової та оркестрово-симфонічної), а й певним переакцентуванням всередині 

самої системи музично-інструментального мистецтва. На передній план музичної 

практики починають висуватися інструменти, які також суттєво модернізовані 

(деякі –  пізніше за вказані сталі академічні музично-інструментальні культури), 

органологічно готові до музичних втілень сучасності, але з психологічних 

виконавських, композиторських й слухацьких причин та через відсутність 

академічної репертуарної бази не прийняті поки що до академічно-

інструментальної «родини». Гітара тут стоїть особняком в силу цілої низки 

об’єктивних і суб’єктивних факторів, на відміну, наприклад, від модернізованих 

народних інструментів нашої країни – баяна, акордеона, домри, бандури, які 

академізувалися вже у середині ХХ століття єдиним міцним «вибухом», у 

«стретній» формі. Гітара ж, «стара королева» (за висловом Б. Гавоті), бралася до 

швидкого нарощування своїх професіональних позицій кілька разів, у 

хвилеподібній формі – на рубежі ХVІІІ-ХІХ, ХІХ-ХХ, наприкінці ХХ століть, 

знаходячись між вказаними циклами зльоту у «тіні» професійних тенденцій і 

зосереджуючись тут у своїй «привичній» любительській сфері – тобто завжди 

підтримуючи живий виконавський дух свого існування. Очевидно, саме тому 

вказані зльоти (особливо наприкінці ХІХ століття) стали можливими тільки 

завдячуючи  найбільшому ентузіазму цілої плеяди блискучих виконавців-новаторів 

(Ф. Таррега, А. Сеговія, Д. Брім, Л. Брауер, Д. Вільямс, Д. Рассел, пізніше – 

Р. Дієнс, М. Барруеко, А. та С. Ассади, Т. Хопшток, К. Доменіконі, В. Доценко та 

баг. інших), які володіють також і композиторським даром (таке енциклопедично-

універсальне суміщення музикантських професій стає провідною тенденцією 

гітарної творчості ХХ-ХХІ століть). Гітара, нарешті, сміливо вривається до 

передового «загону» композиторсько-виконавських експериментів. Відповідно 

активізуються й процеси гітарної науки – роботи О. Дроздової, О. Жерздєва, С. 
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Жовніра, Т. Іваннікова М. Михайленка, В. Сидоренко, Є. Мошака, О. Хорошавіної 

(Україна); Д. Павловича (Угорщина), Ш. Біверса (США), М. Пінчерле (Франція) та 

інших. Але недостатніми виявляються питання, пов’язані з особливостями 

репертуарних стратегій гітарної творчості як важливих комунікаційних та 

стилістичних факторів сучасного виконавства, що й складає актуальний зріз 

наукового дослідження. Адже репертуар є основою виконавської діяльності у 

презентації індивідуального виконавського стилю та виконавського стилю епохи, 

виду інструменталізму, національних особливостей тощо. 

Мета роботи – виявити принципи, шляхи й стилістичну динаміку створення 

і функціонування гітарного репертуару як невід’ємного компоненту сучасної 

гітарної творчості.  

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення таких 

конкретних завдань:  

1) виявити роль та функції репертуару в ігровій комунікативній системі музики; 

2) розкрити роль репертуару для класичної гітари у історико-стильовому 

контексті та у процесі розвитку гітарної виконавської творчості; 

3) виявити статус і роль гітари в контексті сучасної академічної виконавської 

культури; 

4) визначити специфіку репертуарних тенденцій гітарної творчості у зв’язку з 

інструментально-органологічними, музично-стилістичними та культурно-

соціологічними параметрами гітарного звучання; 

5) проаналізувати значення й функції відеоряду у концертному виступі 

сучасного гітариста з точок зору розширення комунікативних властивостей та 

художнього впливу; 

6) виявити місце і роль музики Й.С. Баха для гітарної репертуарної політики; 

7) здійснити аналіз «великих хвиль» гітарної творчості ХІХ і ХХ століть в 

аспекті формування «гітарної класики» та оновлення репертуару; 

8) проаналізувати умови і фактори створення феномену гітарного «буму» ХХ 

століття з позицій репертуарної політики. 

Об’єктом дослідження є сучасна виконавська і композиторська гітарна 

творчість. 
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Предметом дослідження є еволюція, тенденції, а також історико-стильові, 

виконавсько-композиторські, інструментально-органологічні фактори 

функціонування репертуару для класичної гітари.  

Методологічна база дослідження. У науковому обгрунтуванні творчого 

мистецького проєкту застосовано наступні загально-наукові та спеціальні методи 

й підходи:  

естетичний, важливий для розкриття образно-смислового змісту музики; 

історико-культурологічний, необхідний для виявлення закономірностей 

розвитку гітарного репертуару в різних контекстах; 

історичний, задіяний в аналізі еволюції гітарного виконавства та 

репертуарних особливостей;  

аналітичний, у аналізі мистецтвознавчої, історичної та культурологічної 

літератури з проблематики роботи, а також відомостей з історії гітарного 

мистецтва;  

метод цілісного аналізу, застосований для вивчення композиційно-

драматургічних особливостей творів гітарного репертуару;  

структурно-функціональний, введений для вивчення композиційних і 

жанрових особливостей музики;  

жанрово-стильовий, застосований для виявлення особливостей гітарного 

репертуару в контексті загальних та індивідуальних стильових установок; 

виконавський аналіз – спрямований на розкриття особливостей 

різностильових творів гітарного репертуару; 

системний підхід узагальнює досягнення гітарно-репертуарної стратегії на 

сучасному етапі його розвитку;  

міждисциплінарний підхід, який дає змогу врахувати в процесі дослідження 

психологічний, соціальний, філософський, культурологічний та інші аспекти. 

Теоретичну базу дослідження склали музикознавчі роботи з проблем: 

естетики ХVІІІ – ХХІ століть – О.  Берегова, Н. Герасимова-Персидська, 

Т. Гуменюк, Д. Дувирак, О. Зинькевич, Л. Кияновська, І. Коханик, С. Кравченко, 

О. Олексюк, С. Павлишин, М. Ржевської, О. Рощенко, О. Самойленко, О. Соколова 

Б. Сюти; музичних жанру і стилю – М. Арановський, Б. Асафьєв, І. Коханик, М. 

Лобанова, Л. Мазель, Є. Назайкінський, О. Самойленко, А. Сохор, В. Холопова, 
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Ю. Холопов та ін.; історії музичного мистецтва, зокрема, гітарного – Н. Арноркур, 

Б. Асафьєв, М. Вайсборд, В. Ганєєв, В. Доценко, М. Друскін, Ч. Дункан, О. 

Жерздєв, Т. Іванніков, М. Лобанова, М. Пінчерле, В. Рабей, Б. Яворський та ін.; 

історії та теорії музичного виконавства, передусім, гітарного – Ф. Бернат, М. 

Вайсборд, В. Ганєєв, Г. Голяка, М. Давидов, Т. В. Доценко, О. Дроздова, М. 

Друскін, Ч. Дункан, О. Жерздєв, Т. Іванніков, І. Єргієв, О. Кригін, М. Михайленко, 

Я. Мільштейн, С. Нестеров, Ю. Ніколаєвська, В. Сидоренко, А. Сташевський, В. 

Ткаченко, А. Черноіваненко, Н. Якименко та ін.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у застосуванні нового 

підходу до вивчення гітарного репертуару, який розглядається та осмислюється з 

позицій історії та філософії сучасних музикознавства і теорії виконавської 

творчості. Гітарний репертуар вперше розглядається в якості важливого чинника 

дослідження інструментального мистецтва, композиторської та виконавської 

діяльності, а також системного цілого гітарного виконавства. Вперше виявляється 

статус і роль гітари в контексті сучасної академічної виконавської творчості. 

Вперше визначається специфіка репертуарних стратегій гітарної творчості у 

зв’язку з інструментально-органологічними, музично-стилістичними та культурно-

соціологічними параметрами. Вперше визначаються функції і роль відеоряду у 

концертному виступі сучасного гітариста – на основі власного концертного 

досвіду. Вперше надається дефініція поняття «гітарна класика» в репертуарній 

політиці.  

Практичне значення результатів дослідження Матеріали наукового 

обґрунтування можуть бути корисними виконавцям і дослідникам гітарного 

мистецтва та використані у освітньому процесі для підготовки навчально-

методичного забезпечення дисциплін «Історія виконавства на народних 

інструментах», «Історія виконавства на класичній гітарі», «Історія світової 

музики», «Теорія виконавства на гітарі», «Фахова спеціалізована література», а 

також авторського спецкурсу «Репертуарні та стилістичні тенденції гітарної гри у 

сучасній виконавській творчості». 

Структура та обсяг роботи. Наукове обгрунтування складається із вступу, 

двох розділів з підрозділами, висновків, списку використаної літератури (163 

позицій) та додатку. Обсяг основного тексту – 127 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

РЕПЕРТУАР У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ-ГІТАРИСТА 

1.1. Функція репертуару в ігровій комунікативній системі музики  

Питання репертуару – одне з найважливіших в історії і теорії 

інструментального виконавства. Якість репертуару є одним з основних показників 

статусу інструмента в даних історичних та культурно-соціальних умовах. Гітара, 

інструмент, що зародився в Європі в епоху середньовіччя і пройшов складний та 

бурхливий шлях розвитку, не є винятком. У зміні та розвитку репертуару гітари 

можна простежити як специфічні, властиві лише цьому інструменту, особливості, 

так і загальні, притаманні всім іншим академічним інструментам у цілому. 

Сьогодні вже беззаперечним є той факт, що індивідуальні особливості 

музиканта визначаються не тільки тим, як він грає, які відмінності його 

виконавського стилю, туше, звукового образу його інструмента, а й тим, що саме 

він включає у свої концертні програми (адже до нашого часу накопичилося вже 

більше чотирьох століть музики для різних інструментів та складів, різних стилів, 

жанрів та епох).  

Відомо, що існують виконавці, які віддають перевагу одному або декільком 

композиторам або одному з музичних стилів, як, наприклад, піаністи А. Шнабель 

або Г. Гульд, гітаристи Пол Голбрейт, Елена Папандреу, Володимир Доценко. Але 

більшість виконавців прагнуть більш повного охоплення музичних напрямів та 

жанрів у своєму інтерпретативному багажі. Втім, часто, навіть, при великій 

жанрово-стильовій різноманітності, виконавець все ж таки віддає перевагу тим або 

іншим шарам репертуару для свого інструменту (також деякі виконавці прагнуть 

зберегти «для себе» певну частину ексклюзивних творів, зокрема, замовляють або 

купують їх у композиторів-сучасників), хоча б деякий час після написання даної 

музики (особливо відзначаються невеликим бажанням «ділитися» виконавські 

колективи).  

Наприклад, репертуар відомого піаніста, ансамбліста, педагога, редактора, 

автора обробок, транскрипцій і диригента О. Зілоті (1863–1945) – про якого 

сучасники відгукувалися як про безперечне явище у фортепіанному виконавстві, як 

про рідкісний талант і відзначали, що він входить до числа видатних піаністів 
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сучасності – був широким і різноманітним, але у своїх піаністичних пристрастях 

він виступав далеко не «всеїдним»: з клавірної музики XVIII століття він виконував 

лише кілька творів великих клавесиністів Ж. Рамо, Л. Дакена, Д. Скарлатті, що 

потрапляли до концертних програм піаніста епізодично і, як правило, були 

складовою «блоку» класичної музики1. Клавірна ж творчість Й.С. Баха посідала 

виняткове місце у виконавській діяльності Зілоті (особливо у другій половині 

творчого шляху, коли виконавець, за власними словами, почав по-справжньому 

«розуміти і відчувати глибокий внутрішній смисл» музики майстра [150]). 

Виражена прихильність О. Зілоті та інших піаністів романтичного напряму 

прагнули яскравості, масштабності, помітності інтерпретації, звідси – 

театральність виконання, віртуозність, педалізація, темпові зміни. Твори Моцарта 

відрізняються прозорістю фактури, де мало нот, але кожен звук індивідуальний, де 

нічого не можна приховати педаллю або потужністю звучання. І, звичайно, піаністи 

тих років із тією чи іншою часткою достовірності вміли це робити, але цю крихкість 

та вишуканість не завжди була готова чути з концертної естради публіка того часу. 

Л. Баренбойм також зазначав, що, частково, репертуарні вимоги аудиторії, яка в ті 

роки віддавала перевагу романтичним піаністам, визначала особливості складання 

концертних програм виконавцями [12, 200]. Незважаючи на рідкісне звернення 

Зілоті до музики Моцарта, критики відзначали, що його виконання відрізнялося 

«вдумливим і академічним прочитанням класики», а його гра творів Моцарта 

«точна у виразі та зрозуміла за структурою» [148, 204]. Мабуть, з тих самих причин 

Зілоті не включав у свої програми й ранні опуси Бетховена, але його пізніші твори 

грав усе життя і був визнаний одним з найкращих у цьому репертуарі, як і у 

виконанні Шопена та Ліста. Такий репертуар можна віднести до визнаної 

репертуарної класики піаністів (передусім, романтичного типу, але не тільки). 

Концертні програми сучасника О. Зілоті – Е. Зауера – спочатку, за традицією 

кінця ХІХ ст., характеризувалися зіставленням різноманітних творів багатьох 

авторів (одна велика форма – найчастіше, соната Бетховена; низка середніх і малих 

творів, серед яких завжди досить багато Шопена; одна-дві власні композиції і на 

                                                             
1 О. Оссовський приписує таку обумовленість «величезній руці» піаніста, його «малій пристосованості до філігранних 
малюнків», у цілому «розгонистому складу його природи», здатної, здавалося б, «розчавити собою тендітні музичні 
дрібнички» [Оссовс, с. 285] 
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закінчення – твір Ліста, переважно з транскрипцій; також звучали твори Шумана, 

Шуберта, Мендельсона, Брамса, А.Рубінштейна і мініатюри Рахманінова, Сен-

Санса, Мошковського, Гензельта, Шарвенки, Раффа, Сґамбаті, обробки Д’Альбера, 

Таузіґа, Страдаля, Пабста та інших). Але на початку ХХ століття Зауер пропонує 

концертну програму нового типу – моноґрафічну, наприклад, з творів Ф. Шопена 

(багато відомих піаністів того часу, відповідаючи на запитання американських 

журналістів про те, «що складає в музиці „улюблене“», віддали перевагу 

шопенівським творам); причому кожне виконання відрізнялося своїми варіантами, 

де значна частина творів не повторювалася (повторність є важливим фактором 

існування репертуару як такого, виступаючи передумовою слухацької уваги та 

прекрасною нагодою для виконавця продемонструвати свої особливі художні й 

інструментально-технічні можливості, неординарність прочитання художнього 

задуму, виявити яскраву творчу індивідуальність.). Подібне оновлення концертних 

програм, подібно до Зауера, було характерним для більшості піаністів початку ХХ 

століття. 

Дана традиція зберігається і до сьогодні, але оновлення торкнулось не тільки 

низки творів у «повторюваних» концертах. Перші десятиліття XXI століття 

ознаменовані небувалою активізацією артистичних та педагогічних пошуків та 

амбіцій. Процес цей багато в чому обумовлений зміною сприйняття музики 

аудиторією. У сучасного покоління слухачів спостерігається «перекіс у бік 

фізіологічних, урбаністичних, навіть еротичних імпульсів» [96, с. 182]. Гіпертрофія 

функції видовищ проникла сьогодні у всі сфери мистецтва, де фортепіанне 

виконавство та педагогіка не виняток. Сучасне концертне життя породжує чимало 

несподіваних одкровень. Деякі з них видаються нам у певному сенсі знаковими, 

зокрема, використання відеоряду (докладніше про це у підрозділі 1.3. роботи) або 

інших засобів театралізації музичного академічного виступу. Втім, тут потрібна 

міра і відчуття гарного смаку. Адже гіпертрофія функції видовищ проникла 

сьогодні у всі сфери академічного мистецтва, сучасне концертне життя породжує 

чимало несподіванок (як, наприклад, безумний виступ Д. Мацуєва на роялі, 

розташованому на платформі посеред ставка, у супроводі літаючих у водяних 

бризках флайбордистів-екстремалів у фраках і метеликах, коли видовищний ряд 

пригнічував музику).  
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І все ж таки у кожному виді музичного інструменталізму накопичується, 

зберігається і культивується цілий шар творів (композиторських стилів), який так 

чи інакше міцно увійшов до концертного і навчального репертуару. Так, усі названі 

композитори задіяні у так званому «золотому фонді» піаністів, а їх твори можуть 

бути названі фортепіанною класикою (свою гітарну класику репертуару мають і 

гітаристи, і усі інші інструментальні культури). Причому фонд поступово 

поповнюється і певним чином може зміщувати свої пріоритети.  

Сьогодні академічні виконавці все частіше прагнуть оновлення репертуару 

за рахунок нових творів, тільки-но написаних або невідомих поруч з репертуарною 

класикою. Репертуарні зміщення на сучасній концертній сцені (та у процесі 

навчання) висувають чимало підстав для роздумів критиків, музикознавців і самих 

виконавців. Окремі твори то постійно включаються до концертних та педагогічних 

програм, то відступають у «тінь». Так, характерною у піаністичному середовищі 

виглядає зміна ставлення до спадщини Шопена (традиційно «улюбленої» та 

знакової для піаністів останніх двох століть), невичерпні смисли музики якого, 

незважаючи на свою популярність, і досі певним чином є «terra incognita». Не 

втрачає своєї актуальності поставлене понад півстоліття тому питання: «Шопеністи 

за покликанням зустрічаються рідко. Все рідше. Чому? [145, с. 273-274]. Все більше 

збільшується розрив між менталітетами Шопена та сучасної людини, все менш 

співзвучними сучасному світовідчуттю стають шопенівська гордість, 

аристократизм, елегантність. «Легкість, легкість! Вищий і останній вплив 

мистецтва – чарівність. Тільки не похмура височина!», – писав Т. Манн [84, с. 382]. 

Твори композитора дедалі частіше почали з'являтися у програмах учнів ДМШ, чого 

не спостерігалося раніше.   

У наші нелегкі дні, коли людей поділяє відчуження, потрібно знайти новий, 

сучасний погляд на явища мистецтва. Чимало може дати розкриття завуальованих 

смислів музики тих митців минулого, які з різних причин залишаються 

недооціненими. Звернення до їхньої творчої спадщини, переосмислення їхнього 

прочитання здатні обдарувати музикантів і слухачів таким бажаним порозумінням 

та довірою. 

У цьому відношенні гітарне виконавство, одне з історично тривалих, 

демонструє стійку «вірність класиці» (що не заважає йому рухатися, хоч і не рівна, 
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певними хвилями-«ривками», й у бік осучаснення, модернізації образних обріїв та 

музично-мовних інструментальних засобів), зокрема, у бік джазової музики. І це 

має свої підстави, зокрема, з точки зору оновлення комунікативних засад 

музичного мистецтва, де важливими виявляються нові підходи як до інструмента, 

так і до репертуару.  

Останнім часом дослідники все частіше звертаються до питань 

комунікативної природи мистецтва, зокрема музичного (Т. Адорно, 

Л. Вітгенштейн, Ю. Габермас, Н. Луман, М. Маклюен, А. Моль, М. Найдорф, У. 

Еко, М. Хоркхаймер, К. Ясперс, Е.О. Turnеr; С. Аверінцев, М. Бахтін, М. 

Мамардашвілі, В. Медушевський, Є. Назайкинський, А. Сохор, О. Якупов та ін.). 

Серед українських дослідників останніх десятиріч тут виділяються О. Берегова, Л. 

Мельник, Ю. Ніколаєвська, О. Самойленко, Б. Сюта та ін., які, плідно розвиваючи 

ідеї попередників, доходять нового щабелю розуміння явища музичної комунікації. 

Адже, «епоха постмодернізму відбила нові тенденції в європейській культурі та 

сформувала уявлення про нелінійність мислення як про сукупність комунікативних 

актів» [николаев, с. 63]. 

Широко відомий вислів Б. Яворського «Мистецтво створюють творці і 

публіка» [цит. за 117, с. 27]. Українська дослідниця О. Берегова вказує на 

взаємодію між художником-творцем і слухачем-глядачем як «найбільш яскравий і 

повний вияв комунікативної функції культури» [16, с. 3]. А Г. Голяка зазначає, що 

«в музичному мистецтві „каналом, інструментом комунікації” (визначення 

О. Берегової – І.К.) між автором та його аудиторією виявляється не лише музичний 

твір. Співавтором цього твору стає виконавець, який є посередником між творцями 

і слухачами» [голяка, с. 21]. Адже такий «виконавський блок» є специфічним 

(певною мірою) для музичної творчості, бо існує «далеко не у всіх видах 

мистецтва» [117, с. 48]. Для інструментального ж мистецтва певним «співавтором» 

виступає й музичний інструмент, що «підказує» композитору (і виконавцю) засоби 

втілення і навіть «хід музичного мислення» [136, с. 77]. І якщо простір ігрового 

майданчику фортепіано, органу не дуже добре видно слухачу-глядачу, то гітара 

ніби спеціально розгорнута до останнього з наочною демонстрацією усіх прийомів 

гри та форм виконавських рухів. Тому комунікативна система в музично-

інструментальному мистецтві може бути представлена наступною схемою: 
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Композитор – Інструмент – Виконавець – Слухач. Ланки цього комунікативного 

ланцюга (пролонговуючи думку української дослідниці О. Катрич [65]) є вже не 

тріадою («творення – відтворення – сприйняття» або «першоінтонування – 

переінтонування – співінтонування» [там само]), а тетрадою: «творення – 

співтворення – відтворення – сприйняття».  

Художня комунікація спрямована від світу – до автора і через твір як 

«реальність, що саморозкривається» – до сприймаючого, а від нього – знову у світ. 

У музиці відбувається злиття всіх названих компонентів, що утворюють три (для 

музичного інструменталізму – чотири) потоки активності: композитора, 

інструмента, виконавця та слухачів. Комунікативний процес здійснюється через 

взаємодію «голосів» музичної реальності, самодостатньої «звукової стихії» та 

ментальностей творця, інтерпретатора твору та тих, хто сприймає. Як зауважував 

Б. Асафьєв, композитор знає, що «зустрінеться один на один з дійсністю, 

відображаючи в музиці своє ставлення до неї і тим самим виявляючи себе» [6, с. 

78]. Цю думку продовжують і практики сучасного мистецтва. Так, знаменитий 

український композитор В. Сильвестров назвав свою збірку «Музика – це спів світу 

про себе…», що кореспондує з роздумами О. Лосєва: «чисте музичне буття… 

безіменне і безпредметне, не оформлене і темне… Обличчя його – в безликості, 

уселикості» [80, с. 214]. Багатогранний зміст цього «чистого в собі-буття» 

розкривається в музичному мистецтві творцем, виконавцями і потім – 

сприймаючими (слухачами), що вказує на онтологічний статус художньої 

комунікації як складної нелінійної, багаторівневої «відкритої» системи. Таким 

чином утворюється особливий полісемантичний художній простір, що володіє 

стилістичним та жанровим різноманіттям; індивідуалізованими та узагальненими 

інтенціями. Фактично це і є цариною репертуару, на якому виконавець вибудовує 

комунікаційну модель на основі образного мислечуттєвого строю за допомогою 

інструментальних засобів виразовості (конкретного інструмента). Тоді й 

утворюється «консенсусна взаємодія систем, що самоорганізуються, як обмін 

смислами (мислепочуттям) між суб’єктами, які являють собою «людинорозмірні 

системи, що саморозвива- ються», а отже – живуть, перебувають у бутті [136, с. 58]. 

Адже «бути – значить спілкуватися діалогічно. Коли діалог закінчується – все 

закінчується. Тому діалог по суті не може і не повинен скінчитися … як вічна спів-
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радість, спів-милування, спів-голосся … Один голос нічого не закінчує і нічого не 

вирішує. Два голоси minimum життя, minimum буття» [13, с. 434]. На думку А. 

Черноіваненко, «діалогічні відносини, які пронизують людську мову і свідомість, 

всі прояви людського життя і мистецтва, все, що має смисл і значення – для системи 

музично-інструментального мистецтва мають власну специфіку: суб’єктом діалогу 

(крім одушевлено-одухотворених композитора, виконавця, слухача) тут 

невідмінно виступає музичний інструмент – неживе, але одухотворене творчим 

актом (створення, виконання, сприйняття) знаряддя. Адже знаряддя «як таке, є 

проекція зовні творчих надр людської істоти, які вибудовують і все її власне 

емпіричне буття – її тіло, її душевне життя» [136, с. 58].  

Сольне інструментальне мистецтво (особливо на такому «фактурному» 

інструменті як гітара, який не потребує фортепіанного акомпанементу – на відміну 

від скрипки, духових або голосу) виявляє найвищий ступінь індивідуалізації, хоча 

і у ньому, за термінологією Гегеля, знаходить яскраве втілення принцип «Своє – 

Інше»; і в ньому можна простежити особливості комунікативного процесу в 

музичному мистецтві як проблеми діалогу та художнього спілкування загалом. 

Саме індивідуалізація комунікативного процесу є однією з невід'ємних 

характеристик спілкування як різновиду комунікації. А діалогічна форма 

комунікації виявляється необхідною для культури у тих ситуаціях, коли виникає 

ставлення того чи іншого суб'єкта до Іншого (суб'єкта – композитора, слухача, 

ансамблевого партнера-виконавця; об'єкта – композиторського і виконавського 

тексту, інструменту) як рівного й рівноцінного (самоцінного). «Тим самим діалог 

не підпорядковує одного учасника іншому, а зберігає самобутність обох, одночасно 

поєднуючи їх загальними цілями спільної діяльності; в результаті головним 

ефектом діалогу є спільність, що породжується спілкуванням» [62, с. 48]. Ця теза 

дозволяє виявити сутнісні характеристики феномена інструментального 

виконавства в просторі самобутньої та самоцінної музичної реальності й 

розглянути його як діалогічну форму спілкування в системі художньої комунікації. 

В процесі (і результаті) останньої обраний репертуар виконує надзвичайно важливу 

функцію, стаючи однією з основ (одним з факторів) комунікації за принципами 

необхідної для сприйняття частки відомого/невідомого, 

емоційності/раціональності, класики «золотого фонду»/сучасності тощо.  
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За найбільш загальним визначенням, діалог – це «постійне протистояння 

життєвих начал, яке виявляє їх ціннісно-смислову спрямованість (рівні розуміння)» 

[109, с. 45]. У діалозі людина впізнає не тільки «себе як частину світу», а й «світ як 

частину себе», спілкується зі світом як із суб'єктом, «нарощує його та свої смислові 

структури, об'ємність сприйняття життя і резонансу з нею як «цілого з цілим». Таке 

ставлення спонукається «протиставленням у житті кожної конкретної людини 

народження та смерті: тільки факт наявності цих строків створює емоційно-вольове 

забарвлення перебігу часу обмеженого життя, і сама вічність має ціннісний сенс 

лише у співвіднесенні з детермінованим (причинно-наслідково обумовленим) 

людським життям» [там само]. Поняття діалогу, на думку О. Самойленко, не можна 

вважати «точно встановленим, хоча б тому, що воно далеко виходить за межі лише 

словесно-мовленнєвих форм спілкування; феномен діалогу виявляється в 

різноманітних мовних сферах (у жестикулятивно-пластичній мові, наприклад), 

набуває як явного, так і таємного (незримого і невимовного) змісту, стосується 

складних процесів самопізнання, самооцінки людської особистості, відтворення 

нею різних, у тому числі прихованих, важкодоступних аспектів буття» [там само, 

с. 46]. Звідси – можливість семіотизації та психологізації проблеми діалогу, а також 

важливість включення даного поняття на розгляд різноманітних процесів 

комунікації. 

При цьому поняття діалогу потребує, звичайно, диференціюючого підходу, 

що дозволяє обговорювати типи діалогу, якісні зміни в ньому в залежності від 

характеру його учасників – співрозмовників, «спільників», співавторів, а також і в 

залежності від вибору предмета, «теми», спільного адресата (названого 

М. Бахтіним «ідеальним співрозмовником», Над-адресатом, Третім у діалозі). 

М. Бахтін зауважує, що «діалогічні рубежі перетинають усе поле живого людського 

спілкування» [15, с. 299], відповідно до чого складно переоцінити значення діалогу 

в комунікації, зокрема, у музичній комунікації, що відбувається в процесі 

виконання (інтерпретації) й образно-смислового сприйняття репертуарних 

«цеглинок» – музичних творів.  

Очевидно, діалог необхідний там, де раціональне «лінійно»-логічне 

мислення змушене визнавати свою обмеженість, неспроможність [102, с. 89]. 

Діалог постає як спосіб визначення людиною «свого» психологічного ціннісно-
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смислового простору (О. Самойленко називає цей простір ноетичним [108]). 

Еволюцію творчого діалогу в музиці О. Самойленко вбачає залежно від зміни 

«інформаційних відносин» між авторитетом («визнаним досвідом музики в 

контексті культури» [109, с. 45]) та «автором» – навіть тоді, коли індивідуально-

авторське начало ще не відокремлене і «автор» (часто – общинно-груповий) 

виявляється носієм традиції. У парадигматиці «музичного діалогу» антиномічної 

пари «авторитет – автор», науковиця виявляє послідовність розвитку від «діалогу 

згоди» (однодумності, тотожності автора та авторитету) – до «діалогу розбіжності» 

(інакодумства, розтотожнення авторитету та автора, причому «авторитетом» може 

виступати інша, «чужа» композиторська поетика, яка стала частиною традиції 

авторського стилю тощо). Як і самодіалог культури, діалог у музиці проходить 

розвиток від ритуалізованих до карнавалізованих форм, таким чином охоплюючи 

гру як культурно-історичний феномен цілком у її останніх межах. 

 Поняття гри та діалогу в інструментальному виконавстві (й 

інструментально-виконавській комунікації) отримують додаткові смислові 

інтенції. Гра розуміється як безпосереднє виконання, втілення композиторського 

та виконавського тексту на інструменті, як ігрова комунікація (виконавця зі своїм 

інструментом, композитором і слухачем – за допомогою інструмента, без «зайвих» 

слів). І якщо складнощі наукового пояснення гри пов'язані з неоднозначністю, 

багатовимірністю цього феномену, то у мистецтві гра, окрім цінності процесу 

(«непродуктивна діяльність»), володіє «цінністю мети» – як ноетичний феномен 

гра «спонукає до відмови від усіх тимчасових виграшів заради основного – виграшу 

себе як творчого суб'єкта; такій грі «навчає» мистецтво» [107, с. 52].  

Таким чином, важливість ігрових чинників у музиці посилюється 

(ускладнюється, візуалізується-конкретизується) її виконавською 

(комунікативною – з інструментом, композитором і слухачем – через інструмент) 

стороною. Музична гра (для професіонала і любителя, для слухача) буквально 

проявляється як виконання на інструменті2. Ця моторно-динамічна сфера, як і 

безпосередньо технологічна сфера музики (форма) є «першим провідником 

ігрового призначення художньої форми та передумовою опосередкованої образної 

                                                             
2 В даному випадку і голосовий апарат вокаліста можна розглядати як інструмент, природно «вбудований» в 
організм людини. Хоча «грою» в музиці власне називають саме інструментальне виконання 
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гри, психологічної динаміки, в тому числі і обумовленої драматизацією музичного 

задуму, його уподібненням до театральної дії. Гра – композиція – моторність 

утворюють споріднену низку понять, що допомагає визначити шляхи становлення 

чистої інструментальної музики» [там само, с. 3]. Тому недивно, що «основна ідея 

про кардинальну зміну комунікативної ситуації в Найновітньому мистецтві (та, як 

результат, зміну міжсуб’єктних відносин) уможливила розуміння музичної 

комунікації як інтерпретативного акта» (ця ідея обгуртована у роботі Ю. 

Ніколаєвської [101, с. 2]). 

Отже, специфіка музично-комунікаційного акту дозволяє виявити основні 

ланки передачі музичної інформації, які Г. Голяка представляє у наступній схемі: 

адресант (композитор) – 1 повідомлення  (твір) – адресат, що шукає відповідний 

«код» про художній образ через прийоми гри, артикуляцію, динаміку, 

темброфактуру, темпоритм тощо (виконавець – разом з інструментом) – 2 

повідомлення (концертне виконання) – адресат, що сприймає «код» (публіка), а 

також (додамо) зворотній зв’язок-вплив останньої на атмосферу виконання. І якщо 

на слухача спрямоване усе «діяльницьке поле» цього процесу, то «виконавець 

(разом з інструментом – І.К.) є ключовою фігурою даної комунікативної моделі 

передачі художньої інформації. Зберігання музичних творів у його пам’яті стає 

опосередкованою формою існування репертуару» [38, с. 27–28].  

І хоча у наведеній схемі відсутнє поняття репертуару як таке (воно не 

включається до процесу передачі інформації), але як перелік він передбачає певний 

відбір. Отже, поняття репертуару дозволяє виділити стадію обрання й принципи 

обробки інформації. У системі музичної комунікації репертуар існує як своєрідна 

надбудова, яка не функціонує безпосередньо в акті передачі інформації.  

Можна сказати, що виконавство (виконавець) і репертуар (сукупність 

музичних творів) це взаємозалежні та нероздільні поняття. Як виконавець 

репрезентує репертуар, так репертуар характеризує виконавця. За вибором 

репертуару визначають стильові пріоритети музиканта. Найчастіше програми 

концертів будуються за певним принципом: присвячені творчості одного 

композитора або декількох авторів, що включають різностильові композиції 

крупних циклічних творів та п’єс. За концертними афішами можна визначити 

репертуарні пріоритети виконавця (перелік концертного репертуару видатних 
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виконавців часто наводиться в монографічних дослідженнях їх творчості), виявити 

музичні привілеї окремого історичного періоду, регіональну, виконавської школи, 

концертної установи тощо. Тенденції розвитку певного виконавського жанру та 

його репертуарного шару безпосередньо відображає концертна та гастрольна 

практика.  

В результаті діалогічної форми спілкування в системі художньої комунікації 

виконавський репертуар виконує надзвичайно важливу функцію, стаючи однією з 

основ (одним з факторів) комунікації за принципами необхідної для сприйняття 

частки відомого/невідомого, емоційності/раціональності, класики «золотого 

фонду»/сучасності тощо. Серед функцій репертуару можна виділити: 

інформативність, пізнавальність, естетичне виховання публіки, просування 

високих художніх та філософських ідей, постановка нагальних питань, 

популяризація інструменту, конкретного жанру, стилю, композитора, виконавської 

школи, країни (нації), регіону тощо. Тому з широкого стильового, жанрово 

різнопланового загального репертуару на концерт (гастролі), зазвичай, 

відбираються твори, які найкраще характеризують музиканта та його інструмент. 

Обраний виконавцем репертуар (перелік виконуваних творів) виникає не стихійно, 

а скерований певними принципами, ставить різні завдання та цілі. У цьому аспекті 

можна говорити про репертуарну політику, яка визначає вектори творчої 

діяльності музиканта (наприклад, перевага певних стилів або авторів чи навпаки, 

стильова «всеядність» тощо). Але, на наш погляд, в кожній інструментальній 

культурі існує певний шар власної «класики», який може вміщувати, як твори 

минулих часів, так і сучасні (адже час іде, і інструменталізм накопичує все більше 

цікавих, вагомих, улюблених творів). До такої «власної» (гітарної, фортепіанної, 

скрипкової і т.п.) класики, безперечно, відносяться твори «старих» стилів (бароко, 

класицизм, романтизм, імпресіонізм тощо). Специфіка кожної з таких «власних 

інструментальних класик» залежить від низки факторів: наявності оригінального, 

спеціально створеного для даного інструменту репертуару, що пов’язане, зокрема, 

з часом останньої загальноприйнятої модифікації інструмента3; виконавською 

                                                             
3 Наприклад, оригінальні баянні або бандурні твори отримали життя тільки у ХХ столітті, а модернізація смичкових, 
духових, органу, клавірів збігаються у часі з процесами автономізації  академічного інструменталізму, створення 
фортепіано ініціювало революційні зміни в образно-стильовому, музично-мовному відношеннях, започаткувавши 
початок нової музичної спеціалізації – інтерпретативного концертного виконавства [черноив] 
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ініціативою (виконавською практикою композиторів або наявністю талановитих 

виконавців, здатних зацікавити композиторів); виконавськими традиціями й 

технічними можливостями перекладень; стильовими та мовними засадами 

музики4; нарешті – твори, які мають достатній духовний та артистично-емоційний 

потенціал, який дозволяє повноцінно-актуально продемонструвати художні 

можливості інструмента та виконавця-інтерпретатора. Для гітари – 

багатоголосного, діапазонного щипкового інструмента – такою класикою 

(гітарною класикою) можуть виступати як оригінальні твори різних стилів і 

часових періодів (Д. Агуадо, Ф. Сора, М. Джуліані, Ф. Тарреги, М. Кастельнуово-

Тедеско, М. Пухоля, М.Льобета, Е. Вілла-Лобоса, Р. Дієнса, А. Барріоса Х . Родріго, 

Л. Брауера, Х. Кардоссо. М. Понсе, А. Хосе. М. Колонни, С. Рака, д.і), так і досить 

великий, апробований і органічний шар перекладень, зокрема, лютневої, 

скрипкової, фортепіанної, арфової музики (Й.С. Баха, І. Альбеніса, А. Пьяццоли, 

М. Дюплессі, Дж. Гершвіна та баг. ін.). 

У музичному мистецтві репертуар відображає певні естетичні, жанрово-

стильові, історичні, національні ознаки, а також індивідуальні якості самого 

музиканта (або колективу виконавців). Репертуар може існувати у формі живого 

виконання, нотного запису або дискографії. Багатомірність аспектів існування 

репертуару та підходів до його вивчення, нелінійний спосіб організації матеріалу 

приводять дослідника Г. Голяку до висновку, що репертуар можна розглядати «за 

принципом ризоми5, фундаментальною властивістю якої є гетерономність при 

збереженні цілісності. Як семіотична ланка, „кореневище”, у якому спресовані різні 

види діяльності, може розвиватися куди завгодно та приймати які завгодно 

конфігурації» [38, с. 41]. Таким чином, дослідження репертуару може 

здійснюватися у будь-якому обраному ракурсі, у тому числі і як певний напрямок 

у виконавстві, актуалізована у процесі виконання композиторська діяльність, 

певний вид інструменталізму, надбання виконавської школи, концертна та 

                                                             
4 Так, стильові та образні настанови музики ХХ століття виявили вимоги «оновлення звуку», тембральності, де 
затребуваними стали нові неакадемічні (спочатку) інструменти – удосконалені народні (баян, домра, балалайка, 
бандура) та ударні 
5 Ризома (фр. rhizome – кореневище) – поняття філософії модерна, яке фіксує принципово позаструктурний та 
нелінійний способи організації цілісності, залишаючи відкритою можливість для іманентної автохтонної рухливості 
і, відповідно, реалізації її внутрішнього креативного потенціалу самоконфігурування  
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конкурсна практика тощо. Одним з головних факторів такого дослідження є чітке 

визначення кола творів, які беруться до розгляду. 

Цікаво, що будучи широко використовуваним як в усному 

комунікативному виконавському, музикознавчому, публіцистичному, 

педагогічному, аматорському тезаурусі, так і в вагомих наукових дослідженнях, 

поняття репертуару все ще очікує на своє науково-методологічне обгрунтування. 

Так, у більшості музичної довідково-енциклопедичної літератури (напр, у 

шеститомній Музичній енциклопедії) визначення репертуару просто немає. Стислі 

ж формулювання «Українського словника музичних термінів» [124], «Театральної 

енциклопедії» [120], «Словника іншомовних слів» [114] та деяких інших джерел 

визначають репертуар як список, перелік творів, з незначними уточненнями (про їх 

виконання на сцені, в навчальному процесі тощо). Ми схиляємося до спирання на 

визначення, наведене в дисертації Г. Голяки: «репертуар – це актуалізована 

суб’єктивними й об’єктивними чинниками сукупність музичних творів, у якій 

опосередковано проявляються специфічні творчі настанови виконавця (школи, 

творчої установи тощо)» [38, с. 20–21]. В професійній музиці поняття репертуар є 

пов’язаним зі статусом у соціокультурному середовищі музичного твору (на 

відміну від фольклору). 

Досить умовна диференціація на концертний та навчальний репертуар має 

важливий спільний знаменник – публічний концертний виступ. Тільки в процесі 

останнього «виконавець пізнає на практиці кінцеву мету виконавства – стати 

посередником між музичним твором (а отже, і його автором) і слухачем” [19, с. 16]. 

Ми вже вказували на важливість повторності у функціонуванні репертуару, але 

одним з важелів репертуарності є також можливість виконання нових (або «нових 

старих») творів у сучасних для них умовах. Як, наприклад, це зробив гітарист 

Лоренцо Мікелі стосовно творчості М. Кастельнуово-Тедеско. 

Звичайно різні типи та напрямки репертуару отримують певну класифікацію: 

за сферами діяльності та рівнем підготовки – професійний та аматорський; за часом 

створення – сучасний і старовинний (є ще поняття класики у розумінні взірцевого 

у поєднанні глибокої змістовності з досконалістю форми); за історико-стильовими 

моделями – середньовічний, ренесансний, бароковий, класицистичний, 

романтичний, імпресіоністичний і т.п. (може включати твори окремих або низки 
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авторів, будь-яку сукупність творів, які відносяться до певного історичного 

періоду; за виконавським показником – сольний, ансамблевий, хоровий, 

оркестровий; за жанрово-видовими ознаками – камерний, симфонічний, оперний 

тощо; за жанровими моделями – твори великої форми, поліфонію, п’єси та етюди 

тощо; за національною приналежністю, за ступенями складності; за формою буття 

– «живе» концертне виконання (в залі зі слухачами) та опосередковане 

(дискографія, інтернет-виступ). Втім, усі наведені параметри функціонування 

репертуару і його диференціації є достатньо умовними, оскільки тісно взаємодіють 

(концертний репертуар може бути педагогічним, індивідуальний – сучасним тощо).  

Враховуючи посередницьку функцію виконавця в комунікативному процесі 

музичного мистецтва, слід зауважити на те, що композитор у ньому не має 

безпосереднього спілкування з публікою. Тому він може тільки моделювати 

реакцію слухацької аудиторії на запропонований їй «музичний продукт». Інша 

ситуація виявляється, коли композитор і виконавець виступають в одній особі – що 

специфічно характерне для гітарного мистецтва (втім, будь-яка інструментальна 

культура розпочинала своє сходження з творчої кар’єри виконавця-композитора). 

Відчуваючи «живе дихання публіки», автор-виконавець може реагувати на її запит, 

іноді навіть під час виступу, корегуючи створені ним опуси. Природна камерність 

гітари додатково схиляє до відтворення даного принципу. 

Неможливо, не зазначити, що у ХХІ столітті до музично-комунікативного 

процесу активно долучається менеджмент – розповсюджувачі музичного продукту. 

Це, як правило, засоби масової інформації (інтернет-ресурси, радіо, телебачення), 

концертні організації тощо, які ад ніяк не можна ідентифікувати з діяльністю 

виконавця, сутність якої пов’язана зі змістом і характером музичного мистецтва. 

Тільки завдяки виконавцю реалізується закладена у творі поліваріантність його 

інтерпретацій, відбувається розкриття «дійсного значення й специфічних 

особливостей індивідуального досвіду композитора» [5, с.14]. Саме виконавець 

обрає репертуар для виконання на публіці, формуючи, виховуючи останню. З 

іншого боку на вибір творів можуть впливати різні зовнішні чинники (формат залу, 

конкретна слухацька аудиторія, музично-подієвий контекст, комерційна складова 

тощо). Але у будь-якому випадку художнє обличчя кожного виконавця та кожної 
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інструментальної культури розкривається, перш за все, через репертуар, передусім 

– написаний спеціально для нього.  

Сольний, ансамблевий, оркестровий репертуар сукупності виконавців 

виявляє музичні привілеї певного історичного періоду, стильового нахилу, 

національної музичної спадщини, конкретної інструментальної культури, 

виконавсько-педагогічної школи, а також – відображає запит слухацької аудиторії 

іншого регіону або країни, вказує на її культурну спрямованість. Наприклад, 

композитор-виконавець В. Зубицький зазначає: «Із запитом західної (сьогодні вже, 

буд-якої – І.К.) публіки не можна не рахуватися. У протилежному випадку, 

виконавець ризикує залишитися „за бортом...”» [59, с.25]. 

Отже, виконавство і репертуар – взаємозалежні та нероздільні поняття (і 

явища). Як виконавець репрезентує репертуар, так репертуар характеризує 

виконавця. За вибором репертуару визначають стильові пріоритети музиканта, 

його «стильність», виконавську майстерність і професіоналізм. Г. Нейгауз визначає 

стиль одним з головних об’єктів безперестанної уваги виконавства: «Стільки 

говорять про „стиль”, ніби стиль щось інше, ніж даний твір, даний автор. Стиль – 

це ім’ярек. Це максимальна ясність відтворення у виконанні не тільки обличчя 

кожного автора, але і його епохи. От він – той „універсалізм”..., котрий мені 

представляється вищим достоїнством виконавця» [97, с.238-239]. Видатним 

виконавцям часто (але не завжди) підвладні твори майже будь-якого стилю, однак 

навіть найобдарованішим з них одні твори яскравіше виявляють «стильність гри», 

інші –  менш яскраво або органічно. Часто виконавець «спеціалізується» на 

окремих стилях, композиторах, жанрах тощо. Тому підбір концертного репертуару 

є важливим етапом роботи виконавця. 

Гітарист Володимир Доценко значну частину своєї виконавської творчості 

присвячує знаменитому новатору гітари Лео Брауеру, саме ім'я якого «на сьогодні 

вже саме по собі асоціюється із сучасною гітарою – Гітарою з великої літери, якої 

світ ще не знав і не міг собі уявити, що в цьому інструменті таяться такі небачені 

до цього можливості» [46, с. 3]. Доценко не тільки блискуче виконує майже усі 

твори великого кубинця, а й уособив свій багатющий інтерпретативний досвід 

виконавства у науковому узагальненні під назвою «Мій Брауер (нотатки 

виконавця)» [46], де ділиться неоціненними роздумами інтерпретатора-практика. 
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Наприклад, проводячи несподівану паралель улюбленого композитора ... з Бахом: 

«так само як і Бах, Брауер практично виріс зі свого обдарування (ні в одного, ні в 

іншого не було тривалого процесу навчання, вони навчалися на власному досвіді). 

І в обох майстрів відчувається певна завершеність цілої епохи. І всі ці впливи в 

музиці Брауера вгадуються, але ніяк не домінують, залишаються ніби за дужками 

– у гітарі він пішов далі за них. Брауер зробив гітару сучасним інструментом, 

показавши багато різних «вікон у світ», тим самим вивів її з вузьких національно-

жанрових рамок на небачений до цього рівень» [46, с. 4]. Можна сказати, що В. 

Доценко багато в чому відкрив «вікно до Бауера» (до сучасної гітари – до такої, що 

не має «жодних обмежень. Це маленький оркестр, майже досконалий», що 

приваблює «різноманіттям фарб, здатністю говорити про найінтимніше, затаєне і 

багато іншого» [там само]). Але ж, звичайно, для передачі подібної глибини 

мислення й почуття композитор «потребує» виконавця – однодумця й Майстра 

даного виду інструменталізму. В даному випадку можемо стверджувати, що 

композитор одержав «свого» виконавця. Втім, Володимир Доценко блискуче 

інтерпретує й твори інших композиторів, інших стилістичних нахилів, а Лео 

Брауер, маючи репутацію чи не найбільшого у наш час впливу на гітарне мистецтво 

(важко уявити, щоб хтось з гітаристів не грав його творів), безумовно, належить до 

«гітарної класики» сучасності, адже його музика «характеризує новий час, новий 

стиль світогляду, відмінний від «епохи Сеговії». Брауер – новатор у всьому: від 

ідей до принципів звуковидобування!», – захоплено констатує виконавець [там 

само]. 

Мануель Барруеко – американський виконавець, який має феноменальну 

техніку і надзвичайно тонкий ліричний дар, він – один з небагатьох гітаристів, що 

має надзвичайно яскраву палітру фарб, широкий спектр емоційних станів і 

штрихів, що надають кожному твору в концертній програмі ефект свіжості 

сприйняття та неповторність звучання. Історико-стильовий діапазон музики в 

репертуарі «аристократа гітари» Мануеля Барруеко простягається далеко за межі 

оригінальних гітарних творів Ф. Сора, М. Джуліані, М. Понсе, Е. Віла Лобоса, Х. 

Родріго, Л. Брауера, розширюючи його межі гітарними транскрипціями 

скрипкових та фортепіанних творів Й. С. Баха, Р. Де Візе, В. А. Моцарта, І. 

Альбеніса, Е. Гранадоса, А. П'яццоли, А. Пярта та інших, які вже також стають 
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фондом «гітарної класики». Подібні шляхи постійного репертуарного оновлення в 

наш час обирають багато академічних гітаристів. 

Виконавський талант англійця Девіда Рассела дозволяє грати практично весь 

репертуар, створений для класичної гітари. У його дискографії – транскрипції 

музики Й. С. Баха, Г. Генделя, Д. Скарлатті, повні зібрання гітарних творів 

Франциско Таррегі, три концерти для гітари Хоакіна Родріго, іспанська та 

кельтська музика, твори класика парагвайської гітарної музики Августина Барріос 

композитора Ф. Морено Торроби. Крім того, багато сучасних композиторів 

створюють твори спеціально для Девіда Рассела. Музиканту присвятили свої твори 

Гвідо Санторсола, Хорхе Морель, Карло Домініконі, Серджіо Ассад та інші. 

Знаменитий шотландський класичний гітарист Пол Гелбрейт на своїй 

унікальній 8-струнній гітарі (крім звичайних шести струн додаються одна висока і 

одна низька струни A; інструмент підтримується металевим штифтом, схожим на 

віолончельний, що спирається на дерев'яну резонансну скриньку) волає 

демонструвати переважно музику Й.С. Баха (скрипкові сонати й партити, лютневі 

й віолончельні сюїти та ін.), Й. Гайдна (фортепіанні сонати), В. Моцарта 

(фортепіанні сонати). Також в репертуарі гітариста – музика французьких 

імпресіоністів – К. Дебюссі і М. Равеля. Тобто Гебрейт фактично оперує музикою 

сталої музичної класики, до того ж написаною не для гітари, у перекладеннях. Сам 

виконавець пояснює таке тяжіння своєю орієнтацією на «першокласність» 

виконуваної музики, а твори названих авторів дійсно пройшли апробацію вже 

кількома поколіннями музикантів та слухачів. Втім, Гелбрейт стверджує, що не 

«має певного улюбленого періоду у музиці. Я проходжу через фази 

прослуховування одного композитора, як більшість людей. Моя головна мета за 

останні десять років полягала в тому, щоб грати якомога більше першокласної 

(курсив наш – І.К.) музики та уникати будь-яких натяків на другосортність. Це, 

очевидно, дуже суб'єктивне питання, і я можу нести відповідальність лише за 

власні смаки. У міру того, як розширюються мої музичні горизонти, я сподіваюся, 

що я розвиваюся» [163]. Останніми аргументами гітариста пояснюється його увага 

до, наприклад, Шенберга (також незвичайний для гітари репертуар) або Хенце, 

Брамса, Гріга, Бріттена та Н.  Скалкоттаса (чисельні твори якого «в транскрипції 

можуть здатися дуже гітарними, тому що вони страшенно складні на своїх 
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оригінальних інструментах. Він міг би навчитися вільно грати на гітарі … його 

скрипкова соната, яку я граю багато років … переконливіша на гітарі, ніж на 

скрипці. Його Концерт для контрабасу теж надзвичайно складний для контрабасу, 

але чудово лягає на гітару» [там само]). Таким чином, Гелбрейт підкреслює не 

тільки «першокласність» музики як такої, а й важливість для себе її органічності 

відтворення на гітарі, навіть, якщо написаний твір для іншого інструментального 

втілення. При цьому Гелбрейт все ж таки залишає за виконавцем повну свободу 

вибору (сам будучи, як бачимо, достатньо консервативним у стильовому та 

композиторському відношеннях): «якщо хтось переконаний, що композитор 

першокласний, можна навести переконливі аргументи, навіть якщо інша людина 

може відчувати повну протилежність» [163]. 

Анієлло Дезідеріо (1971) – сучасний італійський гітарист, представник 

молодшої генерації віртуозів – володар 18 перших премій найпрестижніших 

конкурсів. Для Дезідеріо немає нічого неможливого на гітарі, що відбивається на 

репертуарній всеядності, підкресленій епатажною манерою виконання. 

Японський понад-віртуоз Кацухито Ямашита успішно справляється із 

симфонічною музикою (симфонія «З Нового Світу» А. Дворжака, «Жар-птиця» І. 

Стравінського  і т.п.); повним зібранням творів Фернандо Сора (16 дисків), 

авторських транскрипцій Сонат та Партит для скрипки, віолончелі, лютні та флейти 

Й. С. Баха (5 дисків); повним циклом М. Кастельнуово Тедеско «24 каприччіо Гойї» 

і т.п. 

Італійський гітарист Лоренцо Мікелі широко відомий як пропагандист і 

популяризатор творчості М. Кастельнуово-Тедеско (записав два альбоми його 

гітарної музики і підготував до видання твори, що раніше не публікувалися, для 

гітари). Інший видавничий проект Мікелі – публікація всіх сонат для гітари 

австрійського композитора першої половини XX століття Ф. Ребая. Також записи 

Мікелі включають альбом, присвячений музиці Д. Агуадо (яку виконує на 

оригінальній гітарі ХІХ століття) та запис усіх гітарних творів М. Льобета. 

Здавалося б, гітарист віддає перевагу оригінальній гітарній музиці ХІХ – першої 

половини XX століття італійсько-іспанського спрямування, але Мікелі вважають 

спеціалістом зі старовинної музики у цілому (його перу належать численні наукові 

статті на цю тему, а також записи з італійською музикою ХVІІ століття для гітари, 
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лютні і теорби – на барочній гітарі і теорбі Лоренцо грає в ансамблі старовинної 

музики «Conserto Vago») і музики сучасності (створив Антологію музики ХХ 

століття для двох гітар; записав альбом «Ранок в Айові» з британським поп-

гітаристом Девідом Нопфлером). 

Хорватська гітаристка Ана Відович (була прийнята до Загребської музичної 

академії лише у 13 років) представляє на гітарі як музику апробованої століттями 

класики (Й.С. Бах, Н. Паганіні, М. Понсе та ін.), зокрема, «гітарної класики» (Ф. 

Сор, Ф. Таррега, І. Альбеніс, М. Кастельнуово-Тедеско). 

Проаналізувавши репертуар виконавців на класичній гітарі (вказаних вище 

та багатьох інших), можна виділити певний алгоритм повторюваності (нагадаємо, 

повторюваність є найважливішим фактором існування репертуару). У репертуарі 

провідних виконавців світу та України (Марко Топчій, Анна Відович, Габріель 

Бьянко, Андреа де Вітіс, Санель Редзіч, Тарік Харб, Дрю Хендерсон,  Горан 

Кривокапич,  Марчин Дилла, Пабло Сайнс-Вільєгас, Роман В'язовський, Тільман 

Хопшток, Лукаш Куропачевський, Йохан Сміт, Джон Дірман, Меттью Грайф, 

Вільям Каненгізер, Скотт Теннант, Девід Рассел, Аніело Дезідерія, Карло Маркіоне 

та ін.) виявляються наступні композиторські персоналії і твори: Й. С. Бах (партити, 

передусім, Чакона з другої партити, сонати, лютневі та віолончельні сюїти), 

Ф.Таррега («Арабське каприччіо», «Спогад про Альгамбру», Варіації на тему 

Н.Паганіні «Венеціанський карнавал», мазурка «Аделіта»), Е. Вілла-Лобос (5 

прелюдій і 12 етюдів, які часто грають циклами), М. Джуліані (концерти, «Велика 

увертюра», «Россініани»), М.Льобет (Варіації на тему «Фолії»), М. Кастельнуово-

Тедеско («Диявольське капричіо»),  А. Барріос («Собор», «Останнє тремоло» або  

«Милостиня за любов до Бога»,  Мазурка «Апасіоната», Вальс №3), Р. Діенс 

(«Tango en skai», «Vals en skai», «Libra Sonatine), Х. Родріго (Концерт для гітари з 

симфонічним оркестром «Аранхуес»); Л. Брауер («Характерний танець», 

«Останній день в листопаді»); Л. Леньяні (Фантазія ор. 19, Сaprices 2, 4, 7, 9, 15), 

Х. Морель («Бразильський танець»), Х. Кардоссо («Мілонга»), А. Пьяццола (цикли: 

«Пори року»; «Cuatro Estaciones Porteñas»), М. Понсе («Класична соната», 

«Романтична соната» та «Тама, варіації та фінал» та «Фуга та варіації»), І. Альбеніс 

(Астурія), М. Дюплессі («Кавалькада»), А. Хосе (Соната), М. Колонна («Танець», 

«Герніка»), Степан Рак («Спокуса ренесансом»), М. Торроба (Сонатіна), Х. Малатс 
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(«Іспанська серенада») та деякі інші. У складі такої «гітарної класики» можна 

констатувати врівноваження музики старих майстрів і сучасних композиторів (за 

винятком окремих виконавських уподобань у той чи інший бік). Констатується 

певне переважання оригінальних творів (при стабільній увазі до перекладень) з 

акцентуацією національних композиторських шкіл (що характерне у цілому для 

гітарної творчості ХХ-ХХІ століть [60]).  

Все сміливіше простягаються репертуарні амбіції академічних гітаристів у 

бік неакадемічної музики. Так, відоме блискуче виконання М. Барруеко другої 

частини Кьольнського фортепіанного концерту (вільна сольна імпровізація) 

американського джазового піаніста Кіта Джаррета. Заключний розділ частини за 

своїми технічними, фактурними та формотворчими параметрами, з ліричним 

характером інтонацій у дусі джазової балади дуже органічно лягає на гітарне 

звучання на гітарі. Барруеко вдається максимально зберегти фортепіанну фактуру 

(що під силу лише виконавцям-гітаристам найвищого рангу), хоча, звичайно, 

особливості гітарної фактури та діапазону змушують виконавця вдаватися до 

октавного транспонування окремих шарів музичної тканини, спрощувати 

фортепіанну партію лівої руки, іноді – збільшувати щільність акордів у «закритій 

позиції», не втрачаючи в цілому їх стабільні функціональні та фонові 

характеристики (особливо, коли бас акорду посідає відкриту струну). У деяких 

випадках у дрібній пасажній техніці Барруеко використовує гітарне легато для 

зближення з філігранністю фортепіанного звучання. 

Серед жанрових уподобань гітаристів-виконавців накреслюється тенденція 

до актуалізації великих форм, поруч з малими формами (зокрема, програмними). 

Також можна зафіксувати тенденцію зацікавленості у академічних виконавців 

жанром власних обробок, транскрипцій, каверів тощо з елементами нового 

аранжування, які не просто враховують гітарну специфіку, а й використовують 

найновіші прийоми гри на цьому інструменті (є такі композиторські спроби і у 

автора даного наукового обгрунтування). 

Вивчення гітарних перекладень музики неакадемічного русла виявляє їхню 

спрямованість на збереження оригінальної фортепіанної фактури, складність і 

масштабність якої змушує позиціонувати гітару як повноцінний концертний 
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інструмент, незважаючи на кліше камерного інструменту, що вже давно 

закріпилося за гітарою. 

Таким чином, на основі аналізу репертуару провідних виконавців-гітаристів, 

можна сформулювати поняття «гітарної класики», під яким розуміється певний 

шар повторюваного актуального репертуару оригінальної музики й перекладень, 

які  апробовані в численних концертних та навчальних програмах і повноцінно 

відтворюють художньо-технічні можливості інструмента, а також інтерпретативні 

артистічні та віртуозні (у широкому сенсі) характеристики сучасного виконавця-

гітариста. 

 

1.2.Роль гітари в контексті сучасної академічної виконавської культури  

 

У своєму історичному розвитку гітара пройшла кілька етапів, які мають свої 

характерні риси і часом ці етапи досить різко розмежовані в силу зльотів і періодів 

застою, котрі чергуються. Йдеться лише про доступні для огляду етапи, адже 

історія виникнення інструменту йде у глибину століть, а легенди і здогади не 

можуть бути предметом серйозних наукових досліджень. Об'єктивні історичні 

дослідження, як самого інструменту, і репертуару, можуть охоплювати період 

раніше кінця ХV – початку ХVІ століття, коли гітара вже відокремилася з інших 

струнних щипкових інструментів з конструктивним особливостям, виконавським 

прийомам, отже, і репертуару. 

У процесі свого розвитку змінювалися як конструкція та стрій інструмента, 

так і музика, що виконується на ньому. Обличчя гітарного репертуару відображало 

процеси, які відбуваються в культурі, мистецтві та суспільній свідомості 

європейців, включаючи тенденції виконавського і композиторського мислення, 

зміну стильових настанов тощо. У цілому жанрова панорама гітарної музики у її 

історичній динаміці дозволила гітаристу (виконавцю і досліднику) Т. Іваннікову 

зробити наступний висновок: «з-поміж народних інструментів гітара історично 

сформувала навколо себе одну з найпотужніших і неоднорідних жанрових ніш, що 

демонструють динаміку усунення первинних умов побутування музики – в галузі 

повсякденної у сферу концертно-піднесеної. Давно подолавши локальні рубежі 

народного музикування, гітарна музика увібрала в себе споконвічні традиції, що 
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йдуть з автентичних надр народно-побутової музики (пісенної та 

інструментальної), значно розсунула її сучасні етнічні рамки – з одного боку, і 

виявила активність побутування в естрадно-розважальний сфері – з іншого. І одне, 

й інше поле функціонування інструменту актуальне в наші дні (мистецтво 

фламенко, естрада, джаз і т.д.), але кожне з них лежить осторонь академічного 

мистецтва гри на класичній гітарі, безумовно, його підживлюючи, взаємодіючи з 

ним, але не зливаючись, не ототожнюючись в однорідну цілісність (мовні прикмети 

різного етнічного походження пронизують академічний гітарний репертуар, як і 

загальна атмосфера імпровізаційної свободи)» [60, с. 63]. 

Сьогодні гітара є бажаним «гостем» практично у буд-якій аудиторії – від 

самої демократичної до елітної, від фестивальної різних напрямків до 

філармонічної. Такому широкому спектру органічних втілень сприяли як 

виконавські й репертуарні традиції, починаючи від ХV–ХVІ століть, з історично 

складеним фактично паралельним (від ХVІІІ століття) використанням інструмента 

в любительському, фольклорному та професіональному середовищах (тобто, з 

початковим переважанням перших двох), так і іманентні органологічні властивості 

багатоголосного щипкового інструмента (з його властивостями точного, чіткого 

втілення різноманітних ритмічних, звуковисотно оздоблених структур) з 

перспективою модернізації, віртуозні можливості, легкість початкового засвоєння 

(важливо для популяризації інструмента), а також – а у ХХ-ХХІ століття, 

додатково, тенденцією пошуку нового звуку [121]. Також важливим є активізація 

концертної діяльності відомих музикантів-гітаристів та конкурсно-фестивального 

руху кінця ХХ – початку ХХІ століть; визнання гітари як професійного інструменту 

та його уведення у мистецькі навчальні заклади всіх рівнів. Все це розширює 

інтерпретаційні виконавські можливості гітаристів. 

Отже, сучасне гітарне мистецтво «увібрало багатий спектр художніх явищ, 

привнесених історично переломним періодом музичної культури» [60, с. 20]. При 

цьому розвиток гітарної музики у ХХ-ХХІ століттях – складний багатошаровий 

процес, що інспірується як внутрішніми, іманентними закономірностями, так і 

впливом контекстних умов – інших галузей інструментальної академічної (також 

фольклорної, джазової, популярної) творчості, зміни загальних естетичних 
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парадигм епохи, яка характеризується небувалою строкатістю стильових і 

стилістичних напрямів.  

Віддзеркалення нового відбувалося гітарній творчості не завжди синхронно 

аналогічним явищам в мистецтві (музичному та у цілому) – у цьому також полягає 

специфіка гітарної культури, яка будувалася за хвилеподібним принципом (зльотів 

та спадів – про це докладніше у Розділі 2). І все ж, у цілому, стильові особливості 

гітарної музики співпадають з тенденціями розвитку світової – 

західноєвропейської та південно-американської музики. Тобто гітарне мистецтво 

еволюціонує та розвивається як важлива складова інструментально-

виконавського мистецтва, більш того, деякі стилі та  тенденції в  музиці беруть 

свій початок саме  з  гітарного мистецтва, а  гітарні прийоми стали класичними, 

будучи запозиченими іншими струнно-щипковими інструментами, ансамблево-

оркестровою, фортепіанною фактурою тощо. Сьогодні можна з  упевненістю 

стверджувати, що іспанський інструмент гітара, завдяки підвищеній 

зацікавленості, зміцнив свої позиції на концертних майданчиках (від 

найсерйозніших до демократичних або джазу), у системі професійної академічної 

музичної освіти усіх рівнів, в композиторській творчості та у музикознавчих колах. 

Слід зазначити, що глобальна трансформація у ХХ столітті торкнулася не 

лише змістових параметрів  музики, а й критеріїв її сприйняття (суспільного та 

індивідуального), психологічних аспектів (композитора, виконавця, слухача) та 

ціннісно-естетичних орієнтирів асафьєвської «трійки».  

З точок зору комунікативних соціодинамічних процесів культури гітарне 

мистецтво ХХ-ХХІ століть також отримало важливі характеристики. Поряд із 

засобами масової комунікації особливого значення, як і раніше 6 , набувають 

особисті контакти «як один з вагомих, надійних і найбільш стабільних каналів 

передачі інформації» (що вслід за А. Молем підкреслює Т. Іванніков [61, с. 369]. 

Моменти особистого (і особистісного) спілкування, ведення діалогу в полі 

спільних інтересів «більше відповідають особливостям людського мозку і його 

здатності до засвоєння відомостей, ніж безмежний потік інформації» [там само]. 

Саме цей перевірений канал соціокультурної взаємодії в першій половині ХХ 

                                                             
6 Подібне вже мало місце під час першої хвилі зльту гітарного мистецтва у ХІХ столітті 
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століття сприяв новому стрибку інтересу до класичної гітари [61, с. 105–106]. 

Починаючи від А. Сеговії і далі аж до сьогодення ці особисті «контакти 

однодумців» (композитор-виконавець) стають найбільш результативним 

фактором, що спричиняє стрибки інтересу до класичної гітари (іншим таким 

фактором виступає тенденція ХХ століття до оновлення звуку» [теор комп]). Р. 

Сайнз де ла Масі, М. Льобет, Н. Єпеса, І. Престі, О. Лагойя, Дж. Брім, Д. Вільямс, 

З. Беренд, А. Діас та інші ініціюють цілий масив гітарної музики Б. Бріттена, 

М. Кастельнуово-Тедеско, О. Тансмана, Х. Родріго, Х. Турини, Х. Морено 

Торроби, Г. В. Генце, В. Волтона, Л. Берклі, Е. Вілла-Лобоса, М. Понсе та інших.  

Створений цими авторами-симфоністами (не-гітаристами) репертуар для 

гітари, у свою чергу, справив істотний вплив на підвищення загальної планки 

виконавської майстерності і сприяв остаточному ствердженню гітарного 

мистецтва в академічному статусі. Перебуваючи тривалий час у положенні 

народно-побутового інструменту, гітара наразі стала академічною (що ствердилося 

у самій назві для шестиструнки з відповідним строєм і технікою гри – класична 

гітара 7 ), а з регіонального рівня репрезентації впевнено вийшла на 

загальносвітовий, чому сприяло її включення до міжнародної системи вищої 

музичної освіти. 

В. Ганєєв формулює наступні ознаки «класичної гітари»:  

1. специфічна конструкція, що має як деяку подібність, і принципову 

відмінність від родинних інструментів; 

2. оснащеність шістьома нейлоновими (або жильними) струнами з кварто-

квінтовим строєм (е2; h1; g'; d1; а; е), що не виключає в разі необхідності 

використання скордатури; 

3. сформована виконавська техніка (нігтьовий спосіб звуковидобування), 

велика різноманітність прийомів (apojando, tirando, pizzicato і т. д.), іноді 

запозичених у національних виконавських шкіл (наприклад, деякі прийоми 

виконання rasgueado у школи фламенко) [32, с. 66-67]. 

                                                             
7 Класичною гітарою зараз називають зовсім інший інструмент, ніж той, на якому грали класики першої половини XIX 
століття - Ф. Сор, Ф. Каруллі, М. Джуліані, Л. Леньяні та ін. В основі сучасної моделі інструменту, який нині називають 
класичною гітарою, лежить варіант конструкції іспанського майстра Аітопіо де Торреса (1817-1892), що вважається 
по праву ключовою фігурою у формуванні моделі сучасної гітари. 
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Останні десятиліття ХХ століття, в порівнянні з його початком, виявляють 

«різкий перепад естетичних установок, слухацьких навичок, уявлень про музичну 

красу та музичні цінності» [121, c. 613], коли «навіть Нова музика ХХ століття 

поступово входить у товщу музичної практики, стає естетично прийнятною», адже 

«в одному концерті звучать твори… Гайдна і Шнітке, Штокхаузена і Моцарта» [там 

само, c. 612]. Все це справило свій вплив і на гітарне мистецтво, яке швидко 

ринувши уперед від другої половини ХХ століття – до Нової, навіть Новішої 

музики, стабільно «залишає» собі і апробовану класику (у тому числі, в одному 

концерті).  

Тут є кілька причин. Так, генетично успадковуючи статус і традиції гри 

народно-побутового, камерно-ліричного інструменту, гітарна музика протягом 

кількох століть головним чином спиралася на первинні побутові жанри, які 

повсюдно стали «гідним об'єктом високої композиторської творчості» [121, c. 615]. 

Ці так звані малі форми музики, мініатюри, програмні або ні, є важливим 

провідником принципу «великого в малому», а також були «гарантами» 

популярності й успіху концертних виступів гітаристів, легкості сприйняття 

(музики та інструменту). Подібна орієнтація на доступність і популярність 

тривалий час інспірувала у гітарному музикуванні утримання і збереження 

досягнутого, продовження і закріплення існуючих музичних традицій, і 

стримувало (точніше, затримувало) дію традиційної музично-естетичної 

парадигми щодо циклічного оновлення: «чуттєво-емоційне сприйняття гітарної 

музики, її позитивне естетичне переживання, укорінене в суспільній свідомості, 

вимагало збігу або, щонайменше, уподібнення тим еталоном краси, які втілювалися 

класико-романтичними, а також більш ранніми – барочними та ренесансними 

мовними нормами» [60, с. 23].  

З іншого боку, як вказувалося, стрімке оновлення, входження у товщу 

постмодерністських ідей та засобів у гітарній творчості не заперечували, а навпаки 

актуалізовували «потребу у нових виконавських версіях явищ «гітарного 

класицизму»8 [76] – творів попередніх двох століть (музика Ф. Сора, М. Джуліані, 

М. Каркассі, Ф. Каруллі, Д. Агуадо, Л. Леньяні, Ф. Тарреги, А. Сеговії, Ф. Морено-

                                                             
8 Не плутати з нашим терміном «гітарної класики» 
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Торроби, М. Кастельнуово-Тедеско, Х. Родріго, Х. Турини, К. Понсе, Б. Бріттена та 

ін.). Їх твори звучать у виконанні практично усіх сучасних віртуозів-гітаристів 

(поруч із сучасними опусами). Поряд із вже існуючими та новими гітарними 

перекладеннями музики минулого, всі вони «втілюють ідею художнього канону 

своєї епохи, який завдяки сучасним концертним відтворенням продовжує жити в 

іншому стильовому оточенні далеко за межами часу власного автентичного 

побутування» [60, с. 23], утворюючи своєрідний діалог століть, точніше, діалог 

епох.  

Останній має виражену гітарну специфіку: колись, на рубежі XVIII – XIX 

століть (під час першого «золотого століття» гітари і під час «відходу» епохи 

віденських класиків), «гітарний класицизм», формуючись слідом, скоріше, 

«утримував досягнуте, ніж впускав у себе нову сповідально-психологічну естетику 

романтичного світовідчуття» [там само] – тобто «договорював» традицію 

класицизму: «гітарна музика XVIII – XIX століть розсунула часові рамки цілісного 

стилю музичного класицизму» [76, с. 67]. Так само на наступному рубежі століть 

(ХІХ-ХХ), на другій хвилі «золотого століття» гітари, остання ніби «продовжувала 

хронологію музичного романтизму», договорюючи і її (чому сприяли й об’єктивні 

органологічні умови амплуа ліричного інструменту). Так, у творчості блискучого 

(популярного, ефектного, «модного») А. Сеговії на початку ХХ століття, всупереч 

назріваючим відчутним естетичним і музично-мовним катаклізмам, однозначно 

домінували романтичні естетичні принципи гри рівно як у виконанні класичної 

спадщини, так і сучасних йому творів9. Романтичні мотиви (образні і музично-

мовні) взагалі є характерними для гітарної музики іспанців (М. Льобет, Е. Пухоль, 

Х. Родріго; Кастельнуово-Тедеско, А. П'яццоли, Л. Брауера та ін.), а також 

українських композиторів (О. Ольшанського; Е .Мілки, А. Шевченка; Н. Стецюна). 

Така популярність романтичних (неоромантичних) інтенцій обумовлена самими 

фактурними особливостями гітари та її темброво-динамічного колориту: майже 

кожен гітарний композитор звертався так чи інакше до романтичних жанрів 

(інструментального романсу, балади або елегії), настроїв, мовних засобів.  

                                                             
9 Зазначимо, що піанізм того часу також знаходився під великим впливом романтичного стилю 
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Таким чином, в гітарному мистецтві, на відміну від багатьох інших 

інструментальних сфер, «орієнтація на збереження естетико-художнього канону 

стала домінуючою тенденцією і дотримувалася найбільш послідовно. Найбільш 

ємним стильовим фундаментом цієї тенденції служила романтична музика, її мова 

та естетика, але радіус збереження естетико-художніх канонів неухильно 

розширювався у бік більш ранніх епох… (адже)  тембр гітари міцно пов'язувався з 

тим добре відомим слухачеві музично-мовним арсеналом, який уособлював красу, 

стрункість, естетичну привабливість і зрозумілість музики, забезпечуючи 

концертному виконавцю небайдужість аудиторії» [60, с. 25].  

І тим не менш, у таких умовах «охоронних тенденцій, що зміцнюють 

традицію в парадигматичних каналах наступності» [там само], гітарна музика 

виявилася відкритою майже усім вибухам першого і другого авангарду, і далі – 

постмодерну, хоча й не фіксувалася у якості активної зони композиторської уваги 

(поза виконавських замовлень).  

Якщо від початку до середини ХХ століття гітарне мистецтво орієнтується, в 

основному, на класико-романтичні традиції (в музичній мові та образних сферах), 

то у його другій половині гітарна творчість (композиторська і виконавська) стають 

повноцінними учасниками академічних музичних засад щодо їх актуальних вимог. 

Гітара активно залучається до експериментальних течій другої хвилі авангарду 

1950–1970-х років (напр., «Пісні, гудіння, рефрени смерті» Дж. Крумба; гітарний 

концерт «Три графіки» М. Оханого; «Адаптовані гітари» Г. Партча, та ін.). Усі вони 

розраховані, звичайно на гітаристів – ентузіастів-віртуозів, які бездоганно 

володіють гітарною інструментальною технікою, прагнуть найновішого в музиці і 

виконавстві, є інтелектуалами, митцями «розширеної свідомості». Ключові місця 

посідають італійська (К.  Маркіоне, А. Дезидеріо, Ф. Платіно), американська ( М. 

Барруеко, брати Ассад), німецька (Т. Хопшток), англійська (Д. Рассел), польська 

(Я. Юрковський, З. Дубієлла, Я. Ковальчик, М. Залевський, К. Пелех, П. 

Томашевського, М. Дилла), балканська (Д. Богданович, В. Дойчинович, Г. 

Кривокапич, М. Тадич, В. Тошич, Н. Старчевич, А. Видович, В. Иванович) гітарні 

школи. В основі творчості композиторів нового покоління лежить нове розуміння 

синтезу епох, стилів, напрямків, культур, світосприйняття, що виявляється 
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загальним як для гітарної, так і академічної музики в цілому (концерти К.  

Домініконі, Е. Дієнса та ін). 

На думку Т. Іваннікова, такі зрушення відбулися з кількох причин. По-перше, 

гітара довго не сприймалася як інструмент, що є транслятором принципово нових 

музичних ідей, була «традиціоналісткою». По-друге, авторські інтенції творів 

гітаристів-віртуозів (з наступним власним виконанням) були орієнтовані на 

реакцію слухачів. Тому «коли до музичного мистецтва ринула перша (1908-1925), 

а потім друга (1946-1968) хвиля авангарду, і навіть у період затишшя між ними, 

музика для гітари отримувала імпульси до розвитку не з творчих потенцій сучасних 

композиторів «першої величини», а з тих етнічних регіонів світу, де гітарне 

виконавство було частиною національної культури. Так на початку ХХ століття, на 

тлі загального європейського спаду інтересу до інструменту, нові гілки динаміки 

оновлення цього мистецтва проростали в Іспанії, а також віддалених, найчастіше – 

іспаномовних країнах із вкоріненими там народно-побутовими традиціями гітарної 

гри» [60, с. 26]. Фольклорні та класико-романтичні тенденції проникали всі жанрові 

шари оригінального гітарного репертуару та міцно закріпилися у творчості 

віртуозів іспанської гітарної школи (Ф. Тарреги, М. Льоберта, Е. Пухоля, Д. Фортеа 

і, звичайно – А. Сеговії). У тій же тенденції (етнічних – романтичних традицій) 

розвивалися активні латиноамериканські гітарні школи, де відбувалося 

становлення професійних композиторських шкіл, асинхронне європейським. А. 

Барріос, К. Густавіно, А. Хінастера, А. П'яццолла, Е. Фалю, Р. Лара, М. Торрес, К. 

Тірао, Х. Кардосо, Х. Морель, А. Діас, Т. Сантос , Е. Абреу, О. Касерес, А. Лауро 

«екстраполювали у світ унікальні музичні діалекти, а разом з ними – і те нове, що 

породжує почуття причетності до чужого, інонаціонального досвіду, до історичної 

пам'яті багатьох поколінь, які століттями жили в оточенні зовсім специфічного, 

етнічно замкнутого музичного ландшафту. Як для досвідчених представників 

європейської музичної еліти, так і для масової свідомості, це було подібно до 

відкриття нових музичних континентів» [60, с. 27]. Ця тенденція справляла 

враження і вплив не тільки на гітарну культуру Європи, а й на загально-музичну, 

стверджуючи позиції академізму гітари в її традиціоналістських (неоромантичних, 

неофольклористичних, неокласицистських) і новаційних (нові ритміка, тембрика, 

настрої, зсув у бік неакадемічних мотивів) аспектах.  
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Гітара стала одним з актуальніших каналів трансляції національної 

самобутності «далеких країн» (їх нових ритмів, гармоній, фарб тощо). Тоді поряд з 

іспанським фламенко до світової музики (зокрема, й академічної) проникли 

бразильська боса-нова, самба, мексиканські уапанго, шоро, парагвайські танці, 

креольські мотиви з іспанським корінням й афро-кубинські язичницькі, які вносили 

інструментальні традиції народної американської гітари – п'ятиструнних чаранго в 

Еквадорі, Болівії, Аргентині і хараніт в Мексиці; кубинського триструнного тресу; 

чотириструнної венесуельської куатро тощо. До гітари почали активно звертатися 

не тільки композитори Латинської Америки, а й європейці, південноамериканці, 

слов’яни. 

Усе це є додатковим свідченням невпинного діалогу століть і культур, яке 

багато в чому у ХХ столітті ініціювала гітара. З іншого боку, «прихильниця» 

традиціоналізму, гітара підключилася до загальної тенденції договорення традиції 

– однієї з «найважливіших констант у художній культурі ХХ століття» [121, c. 15, 

19], що явно опонує авангардній музично-естетичній парадигмі, перетікаючи вже у 

постмодернову.  

Композитори ж відкрили для себе у гітарному звуці новий 

експериментально-звуковий потенціал, що отримував у гітарному втіленні  жадані 

нові фарби (препарування звучань, мікротонові можливості; електронні звучання 

інструменту у складі оркестрових творів Л. Беріо, К. Пендерецького, С. Райха та 

ін.; нові відтінки тембрового колориту на основі нових інструментально-

виконавських специфічно гітарних прийомів у М. Кагеля, Х. Вольфа; К. 

Пендерецького; Дж. Крама). Таким чином, у другій половині ХХ століття гітара 

(нарівні з іншими академічними інструментами) стає джерелом нового звуку та 

приймає на себе функцію носія його нової авангардної естетики. Вона включається 

до складу камерно-інструментальних ансамблів, як найбільш продуктивної для 

експерименту сфери, в оркестрові п'єси («Симфонія тембрів» (1957) Р. 

Хаубеншток-Раматі; «Групи» (1956) К. Штокхаузена; «Allelujah II» (1958), 

«Chemins IIb» (1970), «Chemins IIc» (1972), «Nones» (1954), «Passagio "Messa in 

scena"» (1962) Л. Беріо; «Звідси» Е. Брауна; «Епітафія» (1963) А. Нордхельма, 

«Cheep imitation» Дж. Кейджа (1969) та ін. 
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Але і для розвитку сольного гітарного виконавства настає новий етап, 

відзначений значним розширенням оригінального репертуару у цілому (як і в 

минуле «золоте століття» гітари, в альянсі великих гітаристів і композиторів, 

наприклад, Лео Брауера та Джуліана Бріма). Саме так у сольному гітарному 

репертуарі з'являються: «Ноктюрнал» (1963) Б. Бріттена, Сонатіна (1957) Л. Берклі, 

«24 каприччіо Гойї» (1961) ) М. Кастельнуово-Тедеско, «Каватина» (1952) А. 

Тансмана – одні з кращих гітарних творів століття.  

1970-ті роки дають новий сплеск оригінального серйозого репертуару для 

сольної гітари у музиці композиторів Х. Хенце («Royal winter music», 1976); Л. 

Берклі («Тема та варіації», 1970); А. Хінастери (Соната ор. 47),  Т. Такемітцу 

(«Фоліос», 1974) та баг. ін. 

Т. Іванніков наводить такі показові статистичні дані щодо створення 

репертуару для гітари: у період 1950-1960-х років створено понад 500 творів (з них 

близько 20 концертів, понад 100 сольних творів); з 1960 по 1970 р. – 1400 (більше 

40 концертів, 300 – для гітари-соло); з 1970 по 1980 – понад 3000 (понад 100 

концертів та 800 сольних творів); з 1980 по 1990 – понад 5000 творів (близько 200 

концертів та 1500 сольних композицій); з 1990 по 2000 – – понад 8000 творів (понад 

300 концертів та 2000 сольних композицій); з 2000 по 2010 – понад 7000 творів (200 

концертів та понад 1500 сольних п'єс). Така «геометирична прогресія» стає 

особливо вражаючою у порівнянні з попереднім півстоліттям, коли для гітари було 

написано усього біля 400 творів (зокрема, лише 7 концертів та близько 100 сольних 

п'єс) [60, с. 34]. Самі ці цифри свідчать про загальне зміцнення академічних позицій 

гітари у музичному мистецтві ХХ-ХХІ століть. Додамо сюди також вплив 

неакадемічних галузей творчості, де гітара зберігає не менш значущі позиції. 

Важливо те, що дію авангардної естетичної парадигми у другій половині століття 

деякі гітарні композитори відчули безпосередньо у своїй творчості, хоча б на 

недовгий час.  

Серед таких імен новаторів виділяється ім’я кубинського композитора Лео 

Брауера, який актуалізував авангардні принципи гітарної музики під впливом 

творчості К. Штокхаузена, Х. Хенце, але який і відійшов від таких експериментів у 

1964-1980 роках. Брауерівські гітарні втілення алеаторних та мінімалістських, 

вільнотекстових та вільноструктурних принципів, незвичайне поєднання 
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специфіки іспанського фламенко та штонів подарували гітаристам та їх 

шанувальникам «Elogia de la danza» (1964), «Кантикум» (1968), «Вічну спіраль» 

(1971), «Tarantos» (1977) та інші твори. Але в 1970-ті роки, як і більшість 

авангардистів, композитор знову оцінив чуттєвісті музичного висловлення й 

повернення до національних мотивів. «Новий» неоромантичний Брауер почав 

«після тридцяти років атональності та алеаторики» зажадав знову «розслабитися та 

насолодитися музикою сповна» [152, с. 15]. Тоді і з’явилися світу  чудові концерти 

і соната для гітари. 

Втім, необхідно зазначити, що гітарне мистецтво авангардний, а потім 

постмодерний зсуви парадигм не зачепили настільки радикально, як інші музично-

інструментальні сфери, що віддзеркалювалося й репертуарній політиці гітаристів: 

не всі з виконавців радо відгукувалися на новітні тенденції музики. Очевидно, це 

відбувалося в силу згадуваних вище «охоронних» тенденцій.  

І все-таки помітний зсув у виконавській і композиторській тенденціях 

гітаристів відбувся в останній третині ХХ століття, виступивши на цей раз багато 

в чому у синхронізації з іншими сферами музичного мистецтва і культури. Так, у 

період постмодерну, який втілював якийсь калейдоскопічний звуковий образ 

минулого дифузією стилів, жанрів, форм і мовних засобів, гітара у своєму 

академічному статусі повністю вийшла «на рівні» інших академічних інструментів. 

Кінець ХХ – початок ХХІ століть, на фоні зрілості постмодерністських явищ, 

ознаменувалися «симптоматичним збігом: тенденція глобалізації академічного 

гітарного мистецтва відбувається одночасно з глобалізацією постмодерністських 

мистецьких явищ» [60, с. 43]. Для гітари цей період видався надзвичайно 

органічним у властивості постмодерністського синтезування мовних і навіть 

текстових засад минулих епох, за домінуванням інтерпретативного мислення. 

Подібна можливість звернень до «чужого слова» надає як композитору, так і 

виконавцю небувалу широту вибору із багатющого фонду культурних традицій.  

Основні постмодерні тенденції отримали своє переконливе втілення у 

гітарній музиці. Так, естетика «нової простоти» органічно поєднується у гітарних 

творах А. Жилардіно, Л. Брауера, Г. Хенце, М. Бабіта, Е. Картера та д.ін. (з їх часто 

радикальними звуковими ресурсами) – з відчутними лірико-романтичними 

мотивами, які є такими органічними для гітарної літератури, але саме вони в 
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середині ХХ століття відкидали останню (на фоні хвиль авангардизму) до шару 

«застарілих втор» ХІХ століття. В останню ж третину ХХ, неоромантичні ліричні 

мотиви, культивування мелодії та інші мовні ідіоми знов актуалізувалися, ставши 

знаками постмодерністської «ностальгії», «туги за забутими ідеалами», 

замаячивши метамодерною втомою від нескінченної новизни та «елітарністю» 

(згадаємо Лео Брауера). Для гітарної музики це виглядає своєрідним «поверненням 

додому». Таким чином, діалог століть ( причому, з будь-якою культурною 

традицією) у гітарному мистецтві отримав новий імпульс, вплинувши і на музичні 

опуси, і на виконавські традиції, і на комунікацію зі слухачем. З естетикою «нової 

простоти» пов'язана і мінімалістська тенденція (напр, «Сіндбад – розповідь для 

гітари соло» К. Доменіконі, «Пейзаж з кубинськими дзвіночками» Л. Брауера, 

«Медитація» А. Шевченка та ін.). 

Ще одна знакова сфера – феномен тиші як універсальний концепт мистецтва 

постмодерну. «Тихі» звучання є надзвичайно природними для гітарної музики (це 

іноді сприймається як недолік інструмента). Але «Тиха пісня пам'яті Джона 

Дюарта» А. Жилардіно, «Дзвіночки, плач і тиша» М. Гордона, «Тихий час» А. 

Ізарри, «Екзерсиси мовчання» Б. Путіньяно та інші «тихі» твори спростовують усі 

тези про «недоліки». Важлива концептуальна модель епохи – «нова релігійність» 

(хоча гітара дотична до сакральних верств музичної думки лише частково, оскільки 

розвивалася у сфері побутових традицій музикування) також представлена новою 

гітарною музикою: «Kyrie Eleison» Т. Бейкера, Концерт «Реквієм» Л. Брауера, 

«Пристрасті для гітари-соло», «Падіння і воскресіння» Дж. Тавенера чудово 

презентують і таку лінію творчості. 

Таким чином, гітарна музика останніх десятиріч, зберігаючи традиційні  

зв'язки з фольклором та «третім пластом» музики, вповні органічно (разом з 

іншими академічними інструментальними культурами) відкривається для 

актуальних новацій.  

Гітара володіє низкою характеристик, які роблять її «зручною» для 

використання у різних виконавських ситуаціях, жанрово-стильових умовах та 

соціально-культурних верствах населення. До них відносяться: портативність та 

транспортабельність (незамінні характеристики для виїзних філармонічних, у тому 

числі, концертів); багатоголосна фактурна й артикуляційно-динамічна гнучкість 
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(камерного плану), технічна рухомість та м’якість звуковидобування – виявляючи 

здатність до сольно-інструментального та різних ансамблевих звучань, гри з 

оркестром (бажано з підзвучкою), акомпанементу (інструментам і голосам); 

розгорнутість інструмента і виконавських рухів до публіки, що надає додаткові 

можливості актуальної театралізації виступу. 

Т. Іванніков, спираючись на наукові позиції О. Зінькевич про динаміку 

оновлення та механізми спадкоємності (типологічних, генетичних, контактних її 

каналів), виявляє таку властивість гітарної музики ХХ-ХХІ століть: новітні 

тенденції її розвитку (мовні, специфічно інструментальні, образно-концептуальні, 

жанрово-стильові) співіснують з традиційними, у тому числі, «старими», що 

представляє виконавцям можливість органічно поєднувати в одному концерті або 

у творчості у цілому музику різних стилів та епох, демонструючи тим сами 

проекцію «діалогу століть» у «малому» просторі концерта. Ступінь актуальності 

новітніх/старих тенденцій мотивована, на думку Т. Іваннікова, «залежністю від 

домінуючої парадигми – у гітарній музиці та мистецтві загалом». Дослідник  

простежує наступні етапи накопичення даних тенденцій: 

1) перша половина ХХ століття – тенденції, що склалися під впливом 

традиційної музично-естетичної парадигми; 

2) середина ХХ століття – тенденції, сформовані під впливом авангардної 

музично-естетичної парадигми; 

3) остання третина ХХ – початок ХХІ століть – постмодерністські тенденції, 

акумульовані епохою «глобального синтезу». 

У разі нелінійності напрямів у мистецтві, ця хронологія виявляє динаміку 

поступового зближення гітарної музики з новими явищами [60, с. 171–172]. 

Таким чином, гітара, з одного боку, «вривається» до академічного 

інструментального «сімейства», задовольняючи композиторську-слухацьку 

потребу у «новому звуці», з іншого, утримує планку «старої класики», де також 

органічно співіснують оригінальний репертуар для гітари ХVІІІ –початку ХХ 

століть і сучасні перекладення творів старих майстрів (наприклад, деякі прелюдії 

та фуги ДТК Баха), обумовлені інтересом до музичної «давнини» (наприклад, 

лютневих творів, музики для барочної гітари тощо) і природністю щипкового 

звучання як такого, розповсюдженого у старі часи. 
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Додамо сюди розповсюдженість гітарного звучання в музиці третього пласта 

(за В. Конен) – з зустрічним рухом-взаємообміном академічної музики до нього у 

цілому (не рахуючи вже специфічних естрадно-джазових різновидів інструменту, 

включаючи електрогітару) – і гітарна інструментальна культура у ХХ-ХХІ 

століттях постає як специфічна (оригінальна) динамічна складно-організована 

підсистема (в системі музично-інструментального академічного мистецтва, за А. 

Черноіваненко []), що об’єднує «надзвичайно неоднорідні процеси і явища. Її 

емпіричною основою слугує величезний масив феноменів творчості, створених 

колективними зусиллями генерації композиторів і виконавців» [61, с. 356]. 

Постмодернизм, як «культуроутворюючий феномен, що виходить за кордони 

діяльності творчих сфер суспільства», наділяє гітарне мистецтво «багатьма 

органічними йому знаками “нової актуальності”, які ще зовсім нещодавно 

розпізнавалися як “застарілі”» [60, с. 50]. Сьогодні ж, у 20-ті роки ХХІ століття, у 

наступаючу добу метамодерну (втомленого від ентропії постмодерну, прагнучого 

стабільності, зокрема, у класичних формах і засобах), гітара, мабуть, знову відчує 

себе «на коні», зі своєю «відданістю» класиці і одночасною відкритістю новаціям 

та експериментам. 

1.3. Відеоряд у концертному виступі сучасного гітариста як фактор 

розширення комунікативних властивостей 

В історії музики особливу сторінку складають відносини між звуковими та 

образотворчими образами та засобами втілення. Приклади взаємозв'язку звуку і 

кольору, наприклад, численні як у музиці, так і у живопису. Так, В. Кандинський 

(1866-1944) співвідносив з певним кольором той чи інший музичний тембр. Про 

так званий «кольоровий слух» (М. Чюрльоніс, О. Мессіан, М. Римський-Корсаков, 

О. Скрябін, Е. Денісов та інші) широко відомо. Кожна тональність уявлялася 

вказаним композиторам забарвленою у певний колір і саме тому мала той чи інший 

емоційний колорит. Варіанти ідеї з використанням принципу універсальності 

кольорозвукових співвідношень висувалися ще у XVIII столітті (Кастель, Кірхер, 

Крафт, Крюгер, Еккартсгаузен та ін.). Це дало поштовх до нових ідей про природу 

кольорових звукових відповідностей. Йдеться про «кольорове» сприйняття 

ізольованих тональностей або окремих тембрів (втім, люди, які мають цей 

рідкісний дар, сприймають подібним чином не кожну тональність і не кожен 
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тембр), але виражена візуальна складова музики тут яскраво представлена. Тобто, 

не можна констатувати існування єдиної системи кольорозвукових відповідностей 

(скоріше за все, така система відсутня у принципі), проте можна говорити про 

наявність у різних людей індивідуальних синестетичних схем взаємопереведення 

звук – колір; про умовний, асоціативний, метафоричний характер 

кольоровозвукових паралелей, в основі якого лежить емоційно-смислова оцінка 

звучання музичних елементів та відповідних кольорів. 

Не менш відомі також паралелі між музичними опусами та мальовничими 

роботами, що особливо ясно проглядається у французькому мистецтві, зокрема, 

взаємозв'язок між живописом рококо та творчістю клавесиністів XVIII століття, 

між революційним мистецтвом художника Ж. Давида, музикою Ф. Госсека та 

раннього Л. Бетховена, між романтичними образами Е. Делакруа та Г. Берліоза, 

між полотнами імпресіоністів і творами К. Дебюссі. Про справжній сплав 

живописного та музичного бачення світу можна говорити у зв’язку з творчістю 

видатного литовського художника та композитора М. Чюрльоніса (1875-1911), 

твори якого виступають творчим діалогом між зором і слухом. Найбільш відомі 

його картини – «Сонати» (що складаються з полотен Allegro, Andante, Scherzo, 

Finale) і «Прелюдії та фуги» – несуть на собі відбиток музичного сприйняття 

автором навколишньої дійсності. З музичної спадщини М. Чюрльоніса, в якому 

мальовниче начало проявляється найоригінальніше, виділяються його симфонічні 

поеми («У лісі», «Море») та фортепіанні п'єси.  

Мабуть, найбільш щільний зв'язок між музикою та живописно-зоровою 

низкою прослідковується у творчості Ф. Ліста – відомого фундатора синтезу 

мистецтв у теоретичних та практичних аспектах творчості. Його фортепіанний 

мегацикл «Пори року», написаний під враженням від живописних картин і 

скульптур (також від природи і літературних сюжетів, поезії), це не «музичні 

ілюстрації» до «чужого твору», до позамузичних витоків творчості, а уособлення 

нового типу музичної програмності, коли «образ літературного, живописного або 

скульптурного твору стає не просто поштовхом до створення музичного образу, а 

спільним знаменником різних видів мистецтв (курсив наш – І.К.), зі своїми 

специфічними мовними системами і засобами виразовості, у втіленні 

універсальних смислів. Специфічна (авторська) лістівска програмність, народжена 
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у контексті проголошеного композитором синтезу мистецтв, «не просто розширює 

сферу взаємодії музики з іншими видами мистецтв доданням літературних, 

живописних та скульптурних джерел, а виступає у Ліста особливим феноменом, 

який вказує не стільки на вплив позамузичних чинників на музичну мову, скільки 

на здатність музично-текстових звучних форм створювати власний програмно-

предметний зміст у спиранні на можливості фортепіанного звучання, тобто у 

спиранні на виконавську складову творчості митця… набуває властивостей 

музичної концептуалізації – в її ідеаційний та актуально-звучній (виконавській) 

формі, що робить її авторською» [139, с. 87], орієнтованою, перш за все, на мінливі 

романтичні переживання (не нехтуючи й зображальністю, тим більше, такими 

важливими романтичними концептами, як природа, мистецтво, релігія та д.і., 

втіленими у творчості великого романтика Ліста). Така програмна настанова 

виступає фактором цілісності твору, зокрема, великого циклічного. 

Сучасність актуалізує процеси глобалізації світу, перетворюючи реальність 

на єдине, спільне місце комунікацій. Необоротна у цьому випадку універсалізація 

культурних взірців та смислових комунікацій набули своїх виразних параметрів і в 

рефлексіях мистецтва, котре, як соціокультурна реальність і невід'ємна складова 

суспільства, зазнає трансформації у бік нового розуміння (і відчуття) перебігу часу 

та нового осмислення (і відчуття) простору. Подібні рефлексії є необхідним 

процесом, адже в іншому випадку смисли системи були б стерті глобальними 

змінами, що несуть із собою гомогенізацію культур і втрату важливих локальних 

(індивідуалізованих) специфік-характеристик. «Стискання» простору та 

індивідуалізація часу, що виявили себе ще в 1980-х-1990-х рр., все виразніше 

відчуваються в музиці. Пильна увага до нових концептів часу та простору, 

очевидна у різних сферах мистецтва, актуалізує питання про релевантність 

загальноприйнятого в ужитку гуманітарних наук у цілому, а також у мистецьких 

практиках, зокрема, композиторських та виконавських. 

Соціологія та антропологія, релігієзнавство та культурологія протягом 

багатьох десятиліть використовують цілий арсенал концепцій часу та простору. 

Будь-яке нове дослідження, дотримуючись прийнятих академічних стандартів, 

змушене враховувати дані теорії, в яких прослідковуються очевидні відповідності 

концепцій часу та простору певним типам суспільних, соціокультурних, 
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філософських, міфологічних, національних, географічних, мистецьких, музичних 

та інших систем. Європейська гуманітарна наука найяскравішими прикладами 

дослідження з цього напряму визнає концепцію хронотопу Бахтіна [бахт хронотоп] 

та дослідження середньовічних ідей Хейзінги [128]. Крім того, у релігієзнавстві та 

культурології будь-який дослідник неминуче враховує власні релігійні та 

філософсько-міфологічні уявлення про час та простір, почерпнуті з відповідних 

доктрин і досвіду. І тут вже спостерігається поліваріативність, виражена в лінійних 

і циклічних концептах часу, тривимірному і багатовимірному уявленні про всесвіт, 

«древо світу» і т.п. У зв'язку з цим необхідно підкреслити, що актуальне мистецтво 

прагне співзвучності до вимог глобальної реальності, де від художника, 

композитора, виконавця очікується включеність до єдиного комунікативного поля 

смислів та відповідних музичних втілень, зокрема, до нового синтезу мистецтв.  

Сказане відноситься й до часопростору, синергійності сучасних виконавсько-

концертних форм у їх комунікативній спрямованості. 

Слід зазначити, що актуальна композиторська творчість досить оригінально 

і різноманітно підходить до нового часопросторового осмислення реальності, 

зокрема у сучасній нотографіці (у тому числі, індивідуалізованих її формах) і, 

звичайно, у нових авторських концепціях звуку. Подібні звукові концепти 

простору запропоновані основоположниками Нової музики, зокрема, «звукового 

поля» («комплексу», «грони» – як у П. Бульоза, наприклад), переходу від 

пуантилістичного визначення звуку (як точкового феномена) до його трактування 

у якості багатоскладового об'єкту із внутрішньої поліфонією параметрів, 

статистичних композицій (К. Штокгаузен) тощо.  

Принципово нове трактування простору в музиці продемонстрував 1954 році 

грецький композитор Я. Ксенакіс, музична композиція якого «Метастази» в 

результаті була реінтерпретована в архітектурну конструкцію виставкового 

павільйону «Phillips». Проект павільйону Ксенакіс створив за власним 

партитурним ескізом для Всесвітньої виставки «Експо-58» в Брюсселі. Думка 

Ксенакіса про загальний культурний синтез, який він втілив у своїх основних 

проектах, перегукується з творчою мрією Ціммермана про конструкцію 

архітектури, скульптури, живопису, музичного театру, драматичного театру, 

балету, кіно, звукопідсилювальної техніки, телебачення, звукозаписної та 
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звукорежисури, тобто апелює до синергійних якостей. Ксенакіс вважав, що 

прагнути слід породження звукової «брили» із заздалегідь заданими властивостями 

(композитор запропонував представити звуковий образ гуркотливого натовпу 

обуреного народу, з якого виділялися б приватні вигуки, а сам натовп поводився б 

як єдине ціле). Досягти цієї неординарної мети належало за допомогою 

статистичних методів математики, що їх називають стохастичними. Специфіка 

трактування музики випливає з інноваційного визначення звучання реального 

світу. Світ постає як неорганізований хаос, таке собі поліфонічне божевілля світу. 

Тоді музика трактується як просторова форма, що розставляє чіткі межі цієї 

ентропії (у багатьох теоретичних роботах Ксенакіса просторові форми звуку 

визначено як модель упорядкування первинного хаосу реальності світу [162, с. 5]). 

Операційно композитор постає перед необхідністю генерування первинного образу 

простору для його подальшої звукової реалізації та заповнення.  

Візуалізовані інтенції простору музики детально осмислені в творчості 

італійського композитора Сальваторе Шарріно (нар. 1947), який сприймав 

просторовий аспект буття як відправну точку не тільки для музичної внутрішньої 

форми, але і для всіх інших складових системи мистецтва. Тому основним 

принципом концепції композитора стає ідея організації простору (він керується 

попередніми звуковими картами – «carte de suono» – відповідно яким планує 

«керівництво музичним сприйняттям»); своєрідна концепція «фігур», в якій 

композитор оперує зоровими, геометричними та навіть текстурними асоціаціями. 

Типологія Шарріно, що претендує на універсальність, є унікальним прикладом 

взаємодії безлічі принципів мислення в рамках загальної ідеї. Складаючи 

типологію «фігур», композитор перераховує просторові символи, які незалежно від 

епох та стилів виявляють себе у всіх можливих видах мистецтва, до яких відносить 

акумуляцію, мультиплікацію, «невеликий вибух», генетичну трансформацію та 

«форми з вікнами». Наприклад, у музично-смисловому полі акумуляції (процесу 

накопичення енергії в русі до кульмінаційної точки) тиша поступово заповнюється 

звуковими елементами, з тенденцією ущільнення [160, с. 25]. Характерно, що у 

якості асоціації Шарріно тут наводить картину Джейсона Поллака «Numero 1», як 

приклад вражаючої єдності хаотичних моделей на полотні. Подібні композиторські 

асоціативні низки можуть слугувати поштовхом і для виконавських концертних 
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концепцій на сцені, причому у виконанні музичних творів не тільки Нової і Новішої 

музики.  

Що ж до останньої – тут особливо яскраво постає одна з центральних її ідей 

– простір здатний перетворювати ентропію реальності сучасного світу на 

організоване ціле. Втім, тяжіння до цілісності відзначає мистецьке мислення 

Нового часу (від бароко) у цілому, виконавське (інструментально-виконавське), 

зокрема. Наведені приклади музики ХХ століття характеризують інший підхід до 

звуку як узагальненого звукового образу. Слуховий образ можна визначити як 

уявлення звукової сутності, що «демонструє деяку когерентність у своїй 

акустичній поведінці» [121, с. 259]. Таким чином виникає принципово новий 

напрямок концептуалізації простору, який явила Нова музика як музична складова 

актуального мистецтва. У цих рамках світ сприймається як «поліфонія ентропії», 

хаотична реальність без форм та кордонів. Емансипувавшись від академічно 

прийнятих стандартів, відкинувши класичні концепти часу та простору, Нова 

музика трактує себе як автономну реальність, беручи на себе функцію 

впорядкування цієї реальності, надання їй форми. Вона трактує простір як власну 

внутрішню форму, а не як щось позаположене музиці.  

Прагнення позначити візуальні інтенції внутрішніх просторів музики 

обумовлено пошуком комплексних засобів впливу. Так, сприйняття нової музики з 

властивими їй просторами не обмежується лише аудіо-аспектом. Замість 

класичного нотного тексту виконавець нерідко оперує картами звукових просторів 

(як Шарріно). Але подібна ситуація візуалізації утворюється не тільки у сфері 

композиторської мови нової музики, а впливає й на виконавські подання музики 

різних епох і стилів у концертній концепції сучасного виконавця-

інструменталіста. Адже сприйняття музики (передусім, нової з властивими їй 

просторами) не обмежене лише аудіо-аспектом, де замість класичного нотного 

тексту виконавець нерідко оперує картами звукових просторів. Візуалізація 

музичного сприйняття від романтичної доби стає важливим чинником мислення, 

зокрема, інструментального.  

Тому все більшої актуалізації набувають різні форми перформативного 

втілення. У музикології різних національних шкіл навіть виникло поняття 

«звукового тіла» («звукотіла»), в якому звукові та незвукові (вербальні, візуальні 
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тощо) параметри музичного твору утворюють художню цілісність. І це впливає на 

утворення нових відносин (у теоретичному та практичному аспектах) музичного та 

мовного начал. Так, грецький музикознавець Т. Георгіадес, у дослідженні 

особливостей давньогрецької мови, запроваджує поняття «звукотіла» для 

позначення єдності слова, тону та ритму. Є. Назайкінський за допомогою поняття 

«звукового тіла» підкреслює глибинний зв'язок музичного звучання з просторово-

об'ємними координатами: «однією зі сприймаємих якостей звуку є предметне 

враження «звукового тіла»  [94, с. 17]. Німецький музикознавець Х. Данузер, 

оцінюючи місце жанру Sprachkomposition у ХХ столітті, пише, що в ньому 

композитори «без реставрації тональних принципів знову повертаються до 

категорії музичної виразності», коли, з одного боку, відновлюється «зв'язок 

музичного мистецтва з історією», з іншого – «народжуються сценічні композиції 

та музика-дійство» [153, с. 381]. 

Усе це підводить до наступного, нового етапу розширення музичного 

матеріалу – включення до нього незвукових – візуальних та перформативних 

(сценічних, театральних) – елементів; до «аудіовізуальної комплесності» [77, с. 

149] музичного матеріалу, а також – до подальшого розвитку концептуалізації 

музики у цілому. Так, у творах Д. Лігеті («Пригоді», «Нові пригоди»), Л. Беріо 

(«Тема: приношення Джойсу», Симфонія), К. Штокхаузен («Інорі») музична 

виразовість набуває комплексного характеру: поруч із асемантичною фантазійною 

вербальною мовою (що включає й різноманітні фонеми) «промовляє» й ціла 

палітра жестів та міміки – як один з важливих чинників відтворення різних афектів 

(здивування, страху, радості, згоди, зневаги, огиди, зацікавленості тощо у 

цілісності авторської композиції). Таким чином створюються захоплюючі 

(мініатюрні або більш масштабні) драми з уявними персонажами, сповнені 

яскравих асоціацій, відчиняються двері до ще одного нового – аудіо-візуального – 

виміру. В аудіовізуальній комплексності музичного матеріалу композиції «Інорі» 

К. Штокхаузена можна розглянути безліч впливів: властивої католицькій літургії 

театральності (з традицією якої К. Штокхаузен тісно пов'язаний), характерних рис 

суворого, пронесеного через тисячоліття японського ритуалу «Оміцуторі» Но-

театру (церемонія Освячення води); поз тіла та положення пальців рук у йозі; 
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евритмії німецького філософа, педагога та засновника вальдорфського руху 

Рудольфа Штайнера; наразі – жанрів інструментального театру та перформансу. 

Хоча останні відносяться до т.зв. Sound Art: звукові скульптури, об'єкти та 

інсталяції; перформанс, хепенінг, інструментальний театр; звукове мистецтво на 

базі комп'ютерних технологій. Виконання таких композицій без візуально-

перформативного ряду взагалі не розкриє музичного задуму композитора, втратить 

у виразності, інакше кажучи – не представить повноцінно свого музичного 

матеріалу. Це пов’язане не лише з естетичними установками композиторів на 

створення слухацького сприйняття просторово-звукового образу, а часто й з 

вибором чисто музичного матеріалу його втілення. Сюди ж включається й 

театралізована інтенція живої пластики виразних рухів виконавця (виконавських 

форм рухів – обумовлена концептом твору, звичайно), що також входить до 

комплексного аудіовізуального матеріалу твору [137]. 

В ініційованій сьогоденним темпоритмом новій конституції художньої 

цілісності характерною ознакою стає мультимедійність, організація тексту 

завдяки впровадженню якісно різних інформаційних начал та носіїв. Так, симфонія 

для баяна та симфонічного оркестру «Страсті за Владиславом» В. Рунчака 

характеризується застосуванням позамузичних інформаційних чинників – 

візуального та вербального, які впроваджують концепцію твору у вигляді 

своєрідного письмового «автокоментарю» (О. Гармель) та виконують функції 

смислового осередку композиції. Такий «авторський голос за кадром» «не стільки 

прочиняє, скільки зашифровує задум; не пояснює, а загадує…» 33, с. 209. 

Відеоролик Симфонії представляє принцип монтажу кадрів війн, техногенних 

катастроф, природних катаклізмів тощо, що спонукає, за словами композитора, до 

бажання слухача-глядача «зберегти світ, людське життя, Планету. Наприклад: 

жертви Першої світової війни, картини Бухенвальду та Майданека, атомне 

бомбардування Хіросіми, збіговисько сучасних неофашистів, паління хреста ку-

клукс-кланівцями, аварія на Чорнобильській АЕС тощо» 118, с. 44. В смисловому 

епілозі твору відбувається відеоперспектива картини «Що є істина?» М. Ге, 

відомого вільними поглядами стосовно трактування Святого писання 
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(проникнення елементів богослужебної традиції в творчість сучасних 

композиторів символізує незмінний духовний пошук людини).  

Соціокультурно спрямований мистецький феномен музичного перформансу 

– як різновид сучасної музично-сценічної арт-практики та як засіб комунікації у 

передачі культурно-інформаційного повідомлення – надає можливостей 

«висвітлення різнохарактерної тематики новітнього часу та попередніх століть, 

підняття людського буття на рівень художнього осмислення та специфічного 

перетворення його в своїх надрах» [83, с. 179]. Така мистецька форма в художніх 

засобах фіксує реалії суспільного життя «за допомогою тлумачення різних 

інформаційних каналів крізь призму індивідуального світосприйняття, це формат, 

за допомогою якого відбувається втілення творчих стратегій автора, відповідно, 

показ композиторського мислення – метамузики» [там само]. Актуалізація 

перформансних форм у культурно-інформаційному континуумі сьогодення 

обумовлена їх інноваційно-експериментальним, синтетичним характером. 

Мистецтво перформансу апелює до потенціалу композиторсько-виконавської 

майстерності та слухацького (глядацького) сприйняття, що виходить за межі суто 

музичної творчості. Важливим фактором такої актуалізації виступає також дія 

авторського начала (важлива як у композиторській, так і у виконавській творчості).  

«Посилення» звуку жестом, танцювальним або артистичним рухом10, відео-

фото-роліком у композиторській мові та виконавській інтрепретації пов'язане із 

останніми даними в галузі фонетики та психології (університету м. Інсбрук): 70 % 

інформації людина сприймає не через її вербалізацію, а через невербальні джерела 

– міміку, жести, мову тіла, зорові «картинки» тощо. Тож недаремно зображальність 

як така давно проникла у музику. Не зупиняючись на позиціях зображальності в 

музиці, відзначимо тільки, що дані ресурси, досить обмежені тут, за всіх часів 

служили композиторам передачі різноманітного і багатовимірного втілення 

життєвих явищ. А у контексті семіотичного підходу не завжди легко відокремити 

образотворчість від емоційної та знакової системи. Музичні еквіваленти засобів 

зображення можуть існувати як предмет конвенції, подібної до знаку або символу. 

І саме тому використання зображально-візуального (живопис, відео, фото і т.п.) 

                                                             
10 Часто зустрічається у  концертах з музикою А. П’яццолли, наприклад 
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ряду при виконанні музичних творів є дієвим фактором розширення 

комунікативних властивостей у концертному виступі інструменталіста.  

В історії музики зображальність часто пов'язана з програмним змістом (як 

уже вказувалося); риторичними фігурами (circulatio – коло, suspiratio – зітхання, 

fuga – біг, anabasis – сходження, catabsis – сходження), які зберігають своє 

символічне значення і в музиці XX-XXI століть; відтворення самозвучних і 

рухомих об’єктів (цей тип заснований на асоціативному сприйнятті слухача і 

пов'язаний із явищем синестезії – взаємної одночасної дії двох або кількох органів 

чуття, але завжди умовний – будь-яке зображення в музиці є неповним і неточним, 

оскільки ґрунтується на суб'єктивному сприйнятті слухача [сохор1961, с. 104-106]), 

умовної символіки минулого, національного, духовного, жанрового, персонажів 

тощо (наприклад, дзвонність, маршовість та ін.). Зображальність у музиці (будучи 

вторинною, але не чужою) проявляє себе у двох аспектах: у звучанні (через музичні 

еквіваленти засобів зображень) та у графічному запису. Вони щільно пов’язані, а 

останній, мабуть, може слугувати далеким (за часом та формою) прообразом 

майбутніх перформансних втілень. Так, у добу мензуральної нотації часто 

зустрічається ілюстрування тексту за допомогою т.зв. «Eyemusic» або 

«Augenmusik» («Музика для очей»), коли предмету, про який йдеться у тексті, 

відповідає наочне живописно-музичне зображення даних слів. Так, в одному з 

вокальних творів І. Маттезона для церкви, де зустрічається слово веселка, 

композитор «ціною неймовірної праці зробив так, щоб у партитурі ноти мали 

форму дуги» [18, 1967, с. 237]. Прагнення зобразити графічний рух чи символ ми 

знаходимо у т.зв. графічних партитурах з XVI століття. Наприклад, партитура J. 

Theile «Harmonische Baum» («Гармонічне древо») 1691 року має розташування 

нотних станів у вигляді дерева з гілками; партитурні рядки Б.Кордьє «Belle bonne» 

зображають серце; ноти «Die Katzensymphonien» M. Швінда (1868) – це голови 
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намальованих на нотних станах кішок, їх розміри – можливо, тривалості, а тіло – 

акордовий супровід: 

У музиці XX століття образотворчість набуває особливої ролі в нотному 

записі. З другої половини ХХ століття з'являється велика кількість творів, у яких 

нотна графіка стає основою твору. К. Штокхаузен у своїй статті «Музика та 

графіка» зазначає принципове значення графічного відображення нот: «Якщо в 

минулі сторіччя музиканти були 

найчастіше універсалами, то тепер вони 

чітко поділяються на композиторів та 

виконавців. Все далі творча ідея 

відходить від її розробки та кінцевої 

реалізації. Обробка певної музичної 

думки, імпульсу може бути виражена 

графічним записом, що приймається 

крім усього і за художній твір» 

[Stockhausen, 1960, S. 5-25]. Наведемо 

приклади сучасної 

символічної нотографіки: Д. Крам. «Crucifixus» з I тому «Makrokosmos»; Metastasis 

Я Ксенакіса: 
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Важливим (у всі часи) є і той факт, що будь-яка мова і текст культури не 

можуть існувати автономно, не отримуючи інтерпретацію у знаках інших мов та 

текстів. Такий інтерпретуючий переклад є провідним принципом і механізмом 

семіосфери, її «двигуном», що запускає процеси смислоутворення та 

текстопородження [81, с. 254, 268]. Щодо невід’ємної емоційної складової музики 

– на думку вчених (Д. Слобода, П. Джаслін, Д. Мейєр) у механізмі емоційного 

впливу на слухачів у послідовності сприйняття сигналу про емоційний процес, 

оцінки емоцій у порівнянні з попереднім досвідом, їх внутрішнім переживанням, 

візуалізація образу виступає процесом, у якому емоція індукується, а тоді, у процесі 

індукування у слухачів прокидається пам'ять про особливі події у житті, що 

порушує, затримує чи підтверджує очікування слухача. Й наразі, настає 

когнітивний етап, коли музика оцінюється з різних вимірів щодо поточних 

цілей/планів слухача. 

У музиці у XX початку XXI століть емоційна сторона музичного змісту 

досягає крайнощів висловлювання [132, с. 268], що прослідковується й на рівні 

найновішої нотографіки. А твори останньої третини XX – початку XXI століть 

демонструють цілісність художнього образу у тріаді емотивності музичного змісту, 

зображальністю та символічністю. Композитори прагнуть максимально задіяти 

засоби виразності. Зберігаючи традиції зображальних прийомів, митці шукають 

засоби виразності свого часу. І в цьому пошуку народжується унікальна палітра, 

що дозволяє створювати унікальні авторські концепції. 

Ми навмисне так докладно зупинились на композиторських шляхах 

концептуалізації простору і перформансних жанрів, щоб підкреслити їх 

актуалізацію для сучасного мистецького мислення у цілому. Щодо сучасного 
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інструментально-виконавського часопросторового осмислення мистецьких та 

життєвих реалій навіть у більш традиційному (класичному), усталеному 

репертуарі, можемо відзначити нарощування тенденції театралізації (у тому числі, 

інструментальних форм рухів, новітніх інструментальних прийомів гри, 

використання «неігрових» частин інструменту, сонорно-перкусійних прийомів, 

«інструментальний театр» тощо), а також перформансних сценічних прийомів 

(зокрема, поєднання з відеорядом, кольоромузичними, хореографічними та іншими 

засобами художнього впливу). Недаремно все більшої популярності набуває жанр 

музичного кліпу у сфері академічної музики (докладніше про це див. у дисертації 

Г. Матвіїва [86]). Цей відомий автор-виконавець вказує, що сучасна модифікована 

бандура органічно вписалася у синтезовані технологічні види мистецтва як 

«провідники сучасного мистецького самовираження і комунікації, впроваджуючи 

незвичний для усіх його компонентів художній формат, з потужною перспективою 

творчо-експериментальної новаційності… неринковий «бандурний відеокліп» 

виявляє дуалістичну природу, кореспондуючу з сучасним етапом «інформаційного 

суспільства»: з одного боку, втілюючи популярну жанрову форму «суспільства 

технократії» (або відеотехнократії), з його новими параметрами комунікації, 

мистецьким переростанням функції культовості на користь масовості (з 

відповідною зміною виразових засобів і змістовної частини, зокрема, швидкої суми 

«уривків»-частин бігдату у намаганні фіксації постійно переформатовуваної 

реальності); з іншого, у вказаній спробі уловити перманентно-швидкісну 

мінливість – уособлюючи якості більшої індивідуалізації, психологізації, 

демасифікації особистості й культури» [86, с. 171–172]. 

Останнім часом все більше інструменталістів-виконавців замислюються і 

реалізують в академічній концертній практиці низку відео та/або 

фото(образотворчих)матеріалів, які сприяють посиленню естетичного та 

емоційного впливу музичного твору на основі природної синергетики 

сприйняття11.  

                                                             
11 Сьогодні синергетика як наука про самоорганізацію об’єктів, що розвиваються, все більш береться на 
озброєння мистецтвознавців та музикознавців. Притягується до участі в інтерпретації процесів 
смислопородження у всіх часових (точніше, часопросторових) мистецтвах, зокрема, в музиці. 
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Пригадуючи 70-відсотковий пріоритет візуальної інформації у сприйнятті, 

додамо сюди той факт, що сітківка ока вловлює і перекладає на мову нервових 

імпульсів безліч сигналів, що надійшли. Згідно з припущенням Г.Хакена [126], 

обробка такої інформації у мозку відбувається паралельно, і кожна окрема клітина, 

що бере участь у процесі, зайнята від початку і до кінця обробкою лише окремої 

деталі, але не всієї картини в цілому. Цілісне ж сприйняття, відповідно до 

принципів синергетики, відбувається завдяки організованій взаємодії багатьох 

клітин різних типів [67]. І це – ще один аргумент на користь синтезу мистецтв, а 

також виконавської концепції використання відео(фото)ряду паралельно з 

інструментальною грою на сцені. Таке «підсилення» видовищності 

інструментального виступу не має «перекривати» традиційні засоби та шляхи 

впливу виконавської концертності та майстерності, фундатором якої стали Ф. Ліст 

та Н. Паганіні, або індивідуалізованої інтимно-філософської камерності музичного 

висловлення, але, за умов грамотного підбору зорового матеріалу, здатне 

підключити додаткові імпульси паралельного сприйняття. 

Практично під час будь-якого сучасного концертного шоу обов'язково 

використовуються послуги відеосупроводу. Йдеться не лише про трансляцію на 

великі екрани виконавця крупним планом, а й створення фонового 

відеооформлення під виступи музикантів, танцювальних колективів, артистів. 

Фоновий відеоряд дозволяє у поєднанні зі звуковими та світловими ефектами 

створити особливий «дизайн» для кожної творчої композиції. MIDI або SMPTE 

дозволяють синхронізувати відеоряд із музичними композиціями, що звучать. 

Створюється спеціальна відеопартитура, коли на творчому заході 

використовуються елементи відеопроекції разом зі світловими ефектами, дуже 

важливою є правильна синхронізація, звичайно тут користуються послугами 

фахівців, які створюють відео та світлові партитури та забезпечують злагоджену 

взаємодію служб під час представлення, тобто, формується концепція виступу. 

Всеприсутність фотофіксації (згодом – відеофіксації) просто не могла не 

внести свої корективи і не вплинути на художню реальність. Від другої половини 

ХХ – початку ХХI ст. виникає специфічна музична оптика (оптика – наука про 

зорові сприйняття, яка є частиною фізики), але у новій музиці (як і в сучасному 

виконавстві) вона стає одним із найбільш значущих концептів та проектується на 
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слухове сприйняття. Якщо у фізиці оптика визначає властивості світла, у новій 

музиці вона зосереджується на звуку та аспектах його сприйняття. Найважливіші 

поняття оптики – заломлення і відбиток світла – у музичній площині щонайменше 

значимі: вони трактовані як авторське заломлення звуку з допомогою оптичних 

перетворень та її відбиток у слухацькому сприйнятті. Розвиток технологій 

включило оптику у єдиний художній процес, трансформуючи уявлення про 

мистецтво. Тому нам здається, що й у виконавських сценічних концепціях описані 

реалії нової музичної оптики теж мають право на відбиття, навіть під час виконання 

музичних творів (класичних, передусім), автори які не передбачали таку додаткову 

лінію впливу. Таким чином, органічне взаємодія творчого та технологічного 

процесів спочатку виявила себе у фотографії, а потім вплинула і на вигляд 

художньої творчості загалом. 

І хоча специфіка фотомистецтва – створення мистецького образу 

документального значення – дослідники стверджують, що вже у добу її 

народження, «у фотографії ХІХ ст. тема характеру і маски була пов'язана з ідеєю 

невидимого. Приймаючи дух за основу людської природи, фотографічне 

зображення вважало характер маніфестом істини, невловимим відображенням 

справжнього смислу» [23, с. 175]. І саме це «невловиме» (подібно до самої музики) 

передавало феномен життя, поєднуючи форми приватного та типового. 

Фотографія, що щільно увійшла до мистецького й документального полей ХХ ст., 

звернула на себе увагу неймовірною силою впливу на художню реальність. 

Дискурс тут зосереджується навколо поняття моделі – об'єкта та його відображення 

як знака та смислу. І цей контекст виявляється, безумовно, актуальним не лише 

для образотворчого мистецтва, а й для інших видів художньої діяльності, зокрема, 

й інструментально-виконавського. 

Р. Краус доходить висновку, що саме «фотографія увійшла до серцевини 

сюрреалістичного тексту», адже сюрреалісти привнесли уявлення про світ як 

«тотальне зображення або знак», і у фотографічному, а не мальовничому коді слід 

бачити гетерогенність сюрреалізму, що веде своє походження від семіологічних 

функцій фотографії [73, с. 46]. Реальність, з якою у сюрреалізма специфічні 

відносини, з допомогою фотографії «розширена, чи заміщена, і навіть витіснена 

парадоксальним письмом, здійснюваним нею» [там само]. Р. Барт вважає, що 
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фотографія стикається з мистецтвом не на основі живопису, а на основі театру (така 

точка зору теж вказує на користь використання відеоряду у концертному виступі 

інструменталіста), за Бартом – завдяки унікальному «передавальному механізму – 

Смерті» [11, с. 8]. Цінність фотографії Р. Барт вбачає у їх т.зв. «сліпих» плямах» 

(punctum), які надають смерті всі зовнішні ознаки життя. Саме тому фотографію 

можна нескінченно розглядати, намагаючись її «поглибити силою думки».  

У сьогоденній мистецькій реальності мультимедіа, відеоряд – це неоглядний 

світ (звучання, фігури, що рухаються, світ, колір, взірці суміжних видів мистецтва, 

документальні матеріали тощо) помноження та посилення смислів. Але у 

співвідношенні зорової і звукової низки під час супроводу відео/фото-матеріалами 

музики, не призначеної для цього композиторським замислом, важливо знайти 

органічне рішення. Розмаїття музично-образних параметрів та відповідних 

музично-мовних прийомів можуть бути у різних типах співвідношень до емоційно-

психологічного «картинного» боку концерту: 1) другий (додатковий, виконавсько-

авторський) може повністю підкорятися першому (композиторсько-

виконавському), «коментуючи» його (динаміка відеоряду – 

ущільнення/розрядження, прискорення/уповільнення – пов’язуються з мовними 

інструментальними – артикуляційно-штриховими, фактурно-тембральними, 

метротмічними, синтаксичними – засобами); 2) контрастувати з ним (з пріоритетом 

музичного) за принципом поліфонії образів та/або мовних прийомів; 3) виступати 

паритетним началом у мислечуттєвому поданні образу, збагачуючи останній 

паралельним елементом «сюжету». І лише – не може превалювати над музичним 

текстом, образами та засобами впливу, якщо композитором не передбачено такої 

синкретичної (синтетичної) форми спеціально. Чи повинен при цьому виконавець 

враховувати паралельну низку впливу (наприклад, розрахувавши акцентуацію 

смислову кульмінацій, «згасань», пауз тощо? Звичайно, це важливо (і можливо 

технічно), адже час у цьому випадку частіше за все має бути ідентичним у 

звуковому та зоровому русі (якщо виконавець не прагне додаткової поліфонічної 

лінії у цьому процесі, подібно до джазових «неспівпадінь» як прийому смислової 

акцентуації).  

Тому у в концертній частині свого мистецького проекту автор  даного 

наукового обгрунтування прийняв рішення використувати спеціально підібрану 
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відеоряду (на розташованому у куті сцени екрані, аби фронтальна увага слухачів 

все ж таки була спрямована на виконавця з інструментом). Так, під час виконання 

«Собору» А. Барріоса12 у відеонизці минають фотографії знаменитого, 

впізнаваного Собору Паризької Богоматері в оточенні сучасних і старих міських 

будівель, як знаку поєднання часів та світоглядних настанов у вічності Істини, 

спокою Божого розуміння та всепрощення. Синтаксично-смислова зміна 

музичного матеріалу (новий період, рр, варіативність подання) співпадає зі зміною 

«картинки» – перехід на рр висвітлює у відеонизці вітражне вікно зсередини 

собору, ніби символізуючи інтимність спілкування з Богом у відстороненні 

зовнішнього світу. Кадр затримується на вітражі і відразу дає контраст вигляду 

ззовні, з вулиці, «з просторової точки» зовнішнього світу, підкреслюючи контраст 

зосередженого Небесного та протилежного йому Земного начала. Скульптурна 

композиція біля будови собору вносить додаткову лінію мистецтва у зовнішньому 

шарі життя, як певний «міст» у шляху до Краси й досконалості, втім зосередженість 

на внутрішньому світі особистості прямо вказує на духовний шлях релігійної 

забарвленості. На цю спрямованість музичного образу  також може впливати 

присутність яскраво-лазурного неба, у яке «прагне» готична споруда собору. 

Імпровізаційно-прелюдійний характер музики налаштовує й відеоряд на контрастні 

зміни кадрів. Подальше пожвавлення темпу й інтенсифікація фактури спонукають 

до нових видів кадрів різних соборів – різних часів та архітектурних стилів, у різних 

ракурсах зйомки. 

У Вальсі ор. 8 №3 того ж автора (який виконувався відразу після «Собору») 

концепція відеоряду була змінена відповідно до більшої апеляції до жанрової 

основи музики та її образного змісту. У вступі твору (каденційного типу) на екрані 

бачимо фото композитора-віртуоза А. Барріоса з незмінною гітарою, а далі – 

змінюють одне одного живописні полотна імпресіоністів (сучасників композитора 

та, можливо, його паризьких сусідів), що зображають танцюючі пари, вишукану 

                                                             
12 Барріос Фернандес Анхель (Angel Barrios Fernandez, 1882-1964) – найбільший іспанський композитор та гітарист. 
Таверна його батька - кантаора Антоніо Барріоса "Ель Полінарьо" - в Альгамбрі сприяла вирощуванню любові до 
фламенко і тієї особливої атмосфери, яка утворюється на місці зборів багатьох іменитих мандрівників, які відвідували 
місто. Музичні заняття продовжились у Мадриді та Парижі. Спілкування з Альбенісом і де Фальєю сприяло 
композиторській діяльності 
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салонну атмосферу гри музикантів, невимушену атмосферу міських кафе та 

пікніків з їх вільно-легким спілкуванням гарних жінок та чоловіків. 

У п’єсі Б. Терці13 «Скринька», де щипкова гітарна звучність та сучасні 

прийоми гри (накладання прийому «легато» в лівій і натуральних флажолетів у 

правій) імітують звучання механічної музичної іграшки – на екрані демонструється 

старовинна музична скринька, яка спочатку обережно відкривається та заводиться 

чиєюсь рукою у музейній рукавичці (що підкреслює цінність і поважний вік 

механічного інструменту). Глядач у приближенні бачить роботу механічного 

валика та інших, дрібних, деталей складної іграшки, що передає у звукових образах 

і гітарна фактура. Наприкінці музичної «дрібнички» на відео можна споглядати 

закриття скриньки з чудовим жестово-руховим «схваленням»-погладжуванням 

рукою по кришці. Відео вдало співпадає за часом з тривалістю п’єси (виконавцю 

тільки потрібно взяти правильний темп. 

За принципом концертного контрасту Етюд №1 Е. Вілла-Лобоса, що 

представляє на гітарі 5 нот мі на різних струнах – у демонстрації віртуозних якостей 

інструмента (і виконавця, звичайно, особлива роль тут належить 4 пальцю лівої 

руки та а – правої) – логічно викликає асоціації з картинами нескореної природи. 

Етюд як відчутне (і видиме оком на просторі інструмента) осереддя гітарних 

прийомів гри, як відомо піднесений романтиками-віртуозами до рівня художнього 

твору, дійсно вдало накладається на візуалізації природної стихії.  

У знаменитій «Мілонзі ангела» А. П’яццолли саме звуковедення (кожен 

тон/акорд та музичні структури усіх масштабів) може слугувати символом 

неймовірного, особистісного (але й узагальненого одночасно) почуття у викладенні 

«гітарними знаками» (мовно-композиторськими та виконавськими звуковими). 

Інструментальні прийоми гітарної гри тут виступають як емоції звукопростору – на 

площині грифу, у виконавських формах руху, артистичній міміці тощо. 

Театралізовані інтенції п’яццоллівської музики посилюються відеорядом 

зображень блискучого маестро П’яццолли на сцені, де крупним планом подається 

                                                             
13 БенвенутоТерці (Terzi, 1892-1980) - італійський гітарист і педагог, який з великим успіхом виступав в Італії та інших 
країнах, також отримав визнання як композитор. Був одним із засновників та редакторів журналу "La Chitarra" у 
Болоньї і надалі працював разом з M. Вік та Г. Распеллі над «Словником італійських гітаристів і лютністів», 
опублікованому цим же журналом у 1937 р. Серед його численних, опублікованих різними видавництвами творів 
для гітари – ефектні, але досить технічно важкі п'єси 
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міміка артиста (так само витончена у кожному звуці-жесті, і як технологія 

інструментальної гри, як часопросторовий прийом звучання-видовища) у 

поєднанні з найгнучкими міховими вигинами-зітханнями бандонеону – як 

інструментального звукопростору почуття). Виникає певне відчуття реального 

ансамблевого поєднання Маестро, його колективу – з солістом-гітаристом на сцені 

у живому звучанні. Такій художній «достовірності» ансамблевої гри суттєво сприяє 

відеоряд. Введення сцени танго з к/ф «Легка поведінка» синтезує інструментальне 

звучання з класикою кіномистецтва, з використанням засобів та прийомі кіномови 

(множинність точок зйомки, наближення/віддалення камери, пластика 

танцювальних рухів чуттєвого повільного танго, акторські погляди, костюми, 

загальні плани тощо – утворюють багатошарову поліфонію мистецького, 

філософського та життєвого просторів). Характерно, що кіносцена режисара 

починається зовсім не так, як зазвичай у танго (героїня Джессіки Біл запрошує на 

танець свого чоловіка, а приймає запрошення інший – герой Коліна Ферта), 

приголомшлива сцена ідеально подає танго: із щирими почуттями, сміливими 

пристрастями, багатозначними паузами-затриманнями, довгими «нотами»-

зависаннями, протирічними поглядами та шаленим розпалом. В музиці П’яццолли 

завжди є подібна поліфонія почуттів. Застиглий кінокадр на останній хвилині 

звучання (з гітарними «переборами» й флажолетами в музиці П’яццолли) фіксує 

увагу на комплексі пережитих почуттів, ніби надаючи час на результуюче резюме 

(в кіно стоп-кадр використовується як часопросторовий смисловий акцент – поза 

помітної пульсації реального часу у створенні штучного, суто фільмічного часу, 

хоча на його фоні звучить музика, вербальний текст або надписи; тобто це не 

«зупинка», а продовження життя, думки, почуттів; стоп-кадр у кіно зазнає 

смислового розлому, коли він не документує час, як інші «нормальні» кадри, але 

ініціює таке саме ставлення, як і вони, оскільки поставлений в один ряд з ними, це 

миттєвий знімок, розгляд якого обмежено в часі, що, хоча і трохи ілюзорно, 

піднімає його цінність як документа). Отже й танго П’яццолли одночасно 

фіксується як мистецький акт (артефакт) і, як у справжньому мистецтві,  у якості 

«документа» свого часу і поєднання різних часів та мистецьких просторів. 
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«Герніка (Пам’яті Пабло Пікассо14)» Мауріціо Колонни (нар. 1959) 

демонструє справжню експресію гітарних прийомів, поєднання простих 

мелодичних ходів та каскаду акордів з пасажами, що створює специфічну 

перманентну пульсацію як впізнаваний показник гітарного стилю і, в даному 

випадку, як жахіття війни, що не має бути повтореним ніколи. Програмність твору 

за відомою картиною Пікассо спрямовує образну концепцію у напрямку емоційної 

напруги вражень жорстокості фашистських методів та енергічного, дієвого 

бажання запобігти подібним актам у теперішньому та майбутньому (що відтворене 

і в музичному матеріалі п’єси). На жаль, у 2022 році трагедія іспанського народу 

переживається Україною. Тому після очікуваної демонстрації у відеонизці 

детального огляду полотна Пікассо, на кульмінаційних моментах музичного твору 

показуються документальні кадри сьогоденного жахіття тотального обстрілу з 

залпової системи «град» героїчного Маріуполя – короткі, загострені гітарні акорди 

з подальшими низхідними пасажами асоціюються з пострілами знарядь. 

Повернення у відеонизці до полотна Пікассо (камера проходить по значимих 

деталях символічної картини з подальшим виходом на загальний кадр) свідчить про 

перетин часів і загальнолюдську значимість піднятої теми. Варіативність 

мономотиву п’єси Колонни виступає як знак нескінченності, змішання часів, болю 

іспанського та українського народів. На це вказує і фотокадр на екрані з музею 

королеви Софії у Мадриді з замисленим відвідувачем перед картиною. Маріуполь 

сьогодення.  

Настрій п’єси «Колір сепія» Максімо Дієго Пухоля апелює до зорово-

кольорового знаку сепії – кольору, що властивий старим чорно-білим фотографіям 

(як і їх сучасним стилізаціям); також це колір сухого осіннього листя, що 

асоціюється з настроями світлої печалі, задумливості, смутку та мрії одночасно. 

Фотографії з ефектом сепії дуже популярні у сучасному дизайні як зв’язок часів, як 

                                                             
14 Полотно є відвертим засудженням бомбардування фашистами міста Герніка 1937 р. під час війни в Іспанії. 
Художник показав звіряче обличчя війни, відображення тієї страшної дійсності в абстрактних формах. Безліч 
розбіжностей викликала зображена в лівому верхньому кутку картини голова бика – це персонаж, який дивиться на 
все, що відбувається навколо, абсолютно байдуже, його погляд спрямований у нікуди. Він не співчуває учасникам 
картини, не може зрозуміти всього жаху того, що відбувається. Деякі мистецтвознавці вважають, що це уособлення 
фашизму та всього світового зла. Саме бику кінь, що знаходиться в центрі, адресує свої останні «прокляття», але бик 
не помічає його, як і не помічає всього, що відбувається довкола. Інші дослідники припускають, що бик символ 
глухоти, нерозуміння, незнання. Деякі іспанці трактують бика (символ традиційної іспанської кориди) як саму 
Іспанію, яка відвернулася від того, що відбувається в Герніці (відсилання до того, що Франко дозволив 
бомбардування свого міста) 
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знак дієвості «родової пам’яті», ідеалізації (запам’ятовування тільки доброго) 

минулого. У музиці цього музичного твору Пухоля присутні відповідні 

ностальгічні мотиви, пов'язані зі спогадами, які ніби оживають під час перегляду 

старих фото. Тому у відеоряді доцільно було використати світлини з даним 

відтінком та їх кольорові оригінали (тут і види природи – чудові пейзажі, метелик, 

безкрає небо, осінні картинки, впале листя кольору сепії, і люди – Далай-лама, і 

шлях серед поля, що уводить у невідомі місця, та інші прояви життя). Після 

кульмінаційного моменту музичного твору ностальгічні світлі прояви сепії 

змінюються сповільненим («мовчазним») відео 2022 року – Маріуполя після його 

знищення під час війни Росії проти України. Ностальгічні настрої музики 

перетворюються на Реквієм загиблим героям міста – воїнам-захисника та мирним 

жителям. 

Варіації на тему Ніколо Паганіні «Венеціанський карнавал» Франциско 

Тарреги логічно використовують у зоровій низці відео та фото карнавалів у Венеції 

різних років. Гітарна тембральність і прийоми гри виступають як символ 

історичного звукопросторового (маски, пісочний годинник)  континууму. 

Знаменита скрипкова тема Паганіні у виконанні на гітарі також демонструє зв’язок 

часів та інструментального втілення, скрипка і гітара мають спільні прийоми гри, 

але багатоголосся гітари «переважає», наявність звучного басу, природна гітарно-

акордова фактура, тремолююча звучність «гавайської гітари» тощо.  

Останнім часом все більше інструменталістів-виконавців замислюються і 

реалізують в академічній концертній практиці низку відео та/або 

фото(образотворчих)матеріалів, які сприяють посиленню естетичного та 

емоційного впливу музичного твору на основі природної синергетики сприйняття. 

Цілісне сприйняття, відповідно до принципів синергетики, відбувається завдяки 

організованій взаємодії багатьох каналів різних типів, що є важливим аргументом 

на користь синтезу мистецтв, а також виконавської концепції використання 

відео(фото)ряду паралельно з інструментальною грою на сцені, навіть у творах, 

автори яких не передбачали подібного синтезу. Таке «підсилення» видовищності 

інструментального виступу не має «перекривати» традиційні засоби та шляхи 

впливу виконавської концертності та майстерності, фундатором якої стали Ф. Ліст 

та Н. Паганіні, або індивідуалізованої інтимно-філософської камерності музичного 
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висловлення, але, за умов грамотного підбору зорового матеріалу, здатне 

підключити додаткові імпульси паралельного сприйняття. Подібне додавання 

зорового каналу комунікації є також творчою лабораторією виконавця, певним 

чином співвідносною з композиторською та режисерською, створюючи актуальний 

вертикальний зв’язок часів і просторів мистецтва та життя.  

Сьогодні чітко фіксуються зміни, що відбуваються у функціонуванні 

класичної музики як звичному просторі її звучання. Не дивлячись на 

симультанність сприйняття глядача-слухача і виконавця, яка при всій їхній рівній 

матеріальності і присутності в єдиному просторі залу, немає абсолютної 

впевненості, що можливостей самого концерту вистачить для того, щоб занурити 

слухача-глядача (свідомість якого міцно занурюється до «екранного формату») в 

звучання музичного твору. Тому до концертного простору починають вторгатися 

гігантські (або просто великі) монітори. Завдяки їм концертно-інструментальна дія, 

що відбувається, подається в більш звичному для сучасної публіки «екранному» 

форматі. Тим самим монітори певним чином «страхують» сприйняття слухача-

глядача від розсіювання, беруть на себе частину тих зусиль, які необхідно робити 

йому самому. Крім того, дорогі екрани – це знак фінансової спроможності, а 

значить затребуваності та успішності концертної організації, що свідчить про 

гармонійні відносини академічних музикантів із сучасністю. 

Дані «некласичні» параметри інформації та формованого нею просторового 

середовища вже освоєні та успішно експлуатуються. 
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РОЗДІЛ 2 

РЕПЕРТУАРНО-ІНТЕРПРЕТАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ЯК ФАКТОР 

РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ГІТАРНОГО МИСТЕЦТВА 

2.1. Музика Й.С. Баха: «вічна класика» або діалог століть 

Відомо, що до другої половини ХІХ століття у концертній практиці 

домінувала музика, написана сучасниками, а твори попередніх поколінь (навіть, 

найближчих) композиторів виконувались рідко, скоріше, як доповнення до неї 

(втім, «стара музика» входила до навчального репертуару). На твердження 

угорського музикознавця О. Пернє, саме після 11 березня 1829 р., коли під орудою 

Ф. Мендельсона-Бартольді  в Берліні було виконано бахівські «Пристрасті за 

Матфеєм», у виконавстві «настала нова епоха – ретроспективна» [158] 15.  

Захоплення музикою попередніх епох (Й.С. Баха, Й. Гайдна, В.А. Моцарта та 

ін.) чи не потіснило твори модних (і дійсно блискучих) композиторів-сучасників. 

Новонароджений концертний (для музичного мистецтва у цілому) репертуар ХІХ 

століття поступово почав активно заповнюватись творами композиторів минулих 

стилів, що у ХХ-ХХІ століттях отримало нову хвилю зацікавленості публіки і 

професіоналів. Виконавський репертуар ХХ століття характеризується як «епоха 

стилів», на противагу попереднім «стилям епохи». Так, у фортепіанному 

виконавстві, «поруч з усім розмаїттям композиторських новацій, спостерігається 

значне переміщення акценту з сучасної музики на твори попередніх епох, з 

суттєвою домінантою останніх в подальшому» [115, с. 14]. Молоді академічні 

культури (баянно-акордеонна, домрова, бандурна) акцентують оригінальний 

сучасний репертуар (при незмінному зверненні до сталої класики попередніх 

століть, хай і у перекладеннях). Гітарний репертуар має власну, «гітарну класику» 

в обличчі італійсько-іспанських та південно-американських авторів вже ХХ 

століття, а також … Й.С.Баха (проаналізувавши концертні програми провідних 

досвідчених та молодих гітаристів світу, ми виявили, що практично кожен з них 

                                                             
15 У 1850 році було створено «Бахівське суспільство», яке прагнуло знайти і опублікувати всі рукописи і відродити 
публічне виконання шедеврів композитора, що пішов з життя (за півстоліття було видано 46 томів). Відомо, що 
Бетховен дуже цінував музику Баха. У дитинстві він грав прелюдії та фуги з «Добре темперованого клавіру», а пізніше 
називав його автора «справжнім батьком гармонії». Шопен перед своїми концертами замикався у кімнаті та грав 
музику Баха, яка, як відомо, вплинула на багатьох композиторів аж до сьогодення. 
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має у виконавському арсеналі твори великого поліфоніста – від більш простих до 

найскладніших).  

Ніколаус Арнонкур стверджує, що «якби у наш час в концертних залах 

виконувалась виключно сучасна музика, вони б достатньо швидко спорожніли. У 

часи В.А. Моцарта у цьому аспекті могла б скластись ідентична ситуація, але з 

протилежним знаком − якби у тогочасному репертуарі була відсутня сучасна 

музика, коли б він формувався виключно з творів, написаних композиторами 

минулого» [127, с. 7]. Популярні міжнародні фестивалі сучасної музики «Київ-

Музік-Фест», «Два дні й дві ночі» (Одеса), «Контрасти» (Львів), які щороку 

проводяться в Україні (та інші – у світі) вказують на те, що на початку ХХІ ст., 

поряд зі «старою», є потреба і у сьогоденній, найновішій музиці (до речі 

традиційний концертний репертуар часто будується саме в динаміці від давньої до 

сучасної музики). І все ж таки, крім формату спеціалізованих фестивалів сучасної 

музики і окремих монотематичних філармонічних концертів, можна зафіксувати 

панування «класичного» концертного репертуару. Цей цікавий феномен А. Хитрук 

позначає як «тугу за минулим, жагу його реконструкції», що «стає центральною 

ідеологемою мистецтва» [129, с. 122]. Сьогодні ж у мистецтві, за Н. Арнонкуром, 

відбувається «втеча у минуле» [127], а музика Й.С. Баха виступає найкращою 

«адресою» такої «втечі». Відродження музики Баха, що відбулося в епоху 

романтизму, мало колосальне історичне значення для усвідомлення єдності 

європейської музичної культури та сприяло становленню принципу історизму в 

музичному мисленні. 

Якщо ще у другій третині ХІХ століття виконавці (які вже повністю 

сформували окрему професійну галузь музичного мистецтва) часто відзначали 

непідготовленість сучасних їм слухачів до сприйняття творів Й.С. Баха, то кінець 

ХІХ – початок ХХ століття став розквітом інтересу до його музики, причому на всіх 

інструментах (у тому числі, в перекладеннях), ансамблевих поєднаннях, вокальних 

і хорових втіленнях. Не стала виключенням і гітара, тим більш, струнний репертуар 

зі спадщини великого композитора (зокрема, для лютні, скрипки тощо) в більшості 

піддається органічному перекладенню на гітарне звучання.  

Вже тоді, наприкінці ХІХ століття, музиканти відзначали надзвичайну 

концептуальну глибину музики Баха, необхідність зрілого виконавського мислення 
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для винесення бахівської думки на сцену (хоча у навчальному репертуарі його 

твори були вельми поширеними). Так, в пояснення нечастій появі творів Баха у 

програмах молодого О.Зілоті, сам піаніст (у 1926 році, будучи 63-річним визнаним 

музикантом) вказував: «Я досі учень по відношенню до цієї великої музики, 

оскільки я досі не знаю її належним чином. Я тільки починаю розуміти та відчувати 

її глибокий, внутрішній зміст. Мені було понад сорок років, коли я прийшов до 

розуміння справжньої величі майстра і пізнав, як повинна виконуватися ця музика. 

<…> Але, щоб ці слова не перешкоджали молодим студентам та виконавцям, яким 

подобається музика Баха, я поспішаю сказати, що я підтримую їх у значному та 

глибокому вивченні творів цього великого майстра, це дослідження якось принесе 

багаті плоди, коли досвід підготує ґрунт і запліднить її» [150, 120-121]. 

«Відкривши» для себе Баха після 40 років, Зілоті стає захопленим шанувальником, 

пристрасним пропагандистом і «переконаним проповідником» його музики. З 

початку 1900-х років він завжди включав твори Баха у програми своїх сольних 

виступів. Учень Зілоті К. Ігумнов висловив подібну думку також у зрілі роки: «Як 

грати Баха? Насамперед, йому треба присвятити багато років. Звісно, Баха грати 

дуже корисно. Але часом мені здається, що, коли його твори дають грати в 

надмірно великій кількості людей у ранній молодості, цим не досягають належних 

результатів» [87, с. 393]. Про те, що молоді музиканти через вік, якому часто 

властиве захоплення яскравою, ефектною віртуозною музикою, не готові 

проникнути в глибину і мудрість, а часом витонченість і простоту бахівських 

творів, говорив і Антон Рубінштейн. На самому початку артистичної кар'єри Зілоті 

після одного з вдалих концертів він сказав: «Ось коли ви зіграєте Хроматичну 

фантазію і фугу Баха і матимете такі ж оплески, як після Рапсодії Ліста, тоді ви 

маєте право сказати, що ви вмієте грати на фортепіано». Тоді Зілоті сприйняв це 

«як буркотіння старої людини», і лише набагато пізніше оцінив всю глибину цієї 

думки. Згодом його виконання Баха, зокрема Хроматичної фантазії та фуги, 

викликало захоплені відгуки як публіки, і музичних рецензентів. Але ми 

підтримуємо думку Зілоті про «багаті плоди» виконання музики Баха навіть у 

молоді роки. 

Дані приклади «співвідносин» найяскравіших піаністів з музикою Баха 

демонструють високість виконавської «планки» для її інтерпретативного 
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відтворення. В царині гітарного виконавства першим з таких виступив блискучий 

Андрес Сеговія, який вже у 1913 році (в 16 років) зробив свої перші перекладення 

музики Й.С. Баха. Протягом довгого творчого життя Сеговія постійно розширював 

свій гітарний репертуар, створюючи школи гітарного мистецтва у всьому світі. 

Найвідоміше перекладення твору Й.С. Баха для гітари у виконанні Андреса Сеговії 

– «Чакона» (яка сьогодні є в репертуарі багатьох гітаристів, у тому числі, й автора 

даного творчого мистецького проекту). Лютневі, скрипкові та деякі клавірні твори 

Й.С. Баха давно стали класикою гітарного репертуару. 

Скрипкові сонати і партити Й.С. Баха у концертній та навчальній практиці є 

одними з найпопулярніших, репертуарних творів (і не тільки на скрипці). У працях 

Б. Яворського встановлені взаємозв'язки прелюдій та фуг «Добре темперованого 

клавіру» Баха з річними християнськими святами; підкреслюється важливість 

поняття музичного символу «як одиниці виразності твору, що визначає його 

концепцію» [146], що викликає асоціативний образ у виконавця та слухача. Звідси 

Яворський зводить арку до «прихованої програми», закладеної композитором у 

творі (тут під програмою мається на увазі внутрішній стрижень твору, його 

інтонаційна фабула. Т. Баранова доводить, що інструментальна сюїта бароко 

виникла на вершині розвитку неоплатонічної, християнсько-містичної та афектно-

риторичної концепції танцю [10]. С. Нестеров виявляє в шести сонатах і партитах 

Баха для скрипки соло концепцію цілого, стверджуючи, що «художня рівновага та 

гармонія досягається за рахунок композиції цілого в масштабі метациклу з трьох 

циклів по два: соната – партита, композиції яких навмисне дисгармонійні» [98, с. 

146]. Одночасно сонати та партити Баха містять свого роду автопортрет 

композитора, його сповідь, у якій «тлінне, мирське – партити – і вічне, церковне – 

сонати – органічно взаємопов'язані» [там само]. Кульмінацією метациклу з 

вказаних шести пар виступає грандіозна Чакона з другої партити як своєрідна точка 

сполучення «гірського» та «дольного», Часу та Вічності, Буття та Інобуття. Тому 

Чакона знайшла стільки «продовжень» у музиці ХІХ і ХХ століть у вигляді 

транскрипцій та при відтворенні її концепції у фіналах симфонії №4 Брамса, 

сольних сонат М. Регера та баг. інш. Бах, очевидно, мислив сонати та партити як 

діалог «соната-партита», протиставляючи порівняно новий жанр сольної сонати 
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(церковний цикл), який щойно з'явився у Бібера і Пізенделя, вже усталеному циклу 

партити (камерно-світський цикл).  

На думку С. Нестерова, Бах зібрав зміст усіх шести циклів довкола трьох 

священних подій. Перша соната g-moll та Перша партита h-moll пов'язані з 

різдвяною історією. Друга соната a-moll та Партита d-moll, що завершується 

Чаконою, присвячені хресним мукам і смерті Спасителя. Третя соната C-dur та 

Третя партита E-dur – воскресіння та вічна слава у віках. І цьому є підтвердження 

у тематичних процесах [98]. Таким чином, цілий метацикл (вислів С. Нестерова 

щодо усіх шести пар творів) є своєрідним коментарем до Євангелія та річного 

циклу церковних свят і виступає рівнозначним аналогічним проектам великого 

Баха: річному циклу кантат, 45 хоралам органної книжечки, 48 прелюдіям та фугам 

«Добре темперованого клавіру». Всі ці різновиди релігійних коментарів ніби 

«одягнені» в сакральні та світські жанрові «одяги». Тому фрагменти музики для 

скрипки соло згодом увійшли до духовних кантат № 29, № 51, № 110, до пасіонів 

за Матвієм, Іоанном, Марком, до «Різдвяної» ораторії та ораторії «Піднесення», 

використані як теми фуг у «ДТК». Якщо сонати – коло релігійних роздумів і 

споглядання істин Віри й Буття, то партити – ніби зовнішня реакція на них, коли 

зміст духовних пошуків перетворюється на космогонічний рух, рухи душі й тіла.  

Серйозний» жанр церковної сонати (da ciesa) Бах реформує (за спирання на 

італійську церковну сонату часів Кореллі): її відкривають «спаяні воєдино» 

прелюдія і фуга (масштабна, розгорнута, з численними імпровізаційними 

інтермедіями в дусі бахівських фантазій для органу або клавіру); далі йдуть – 

просвітлена сициліана та престо у дусі жиги (Перша соната), ліричний гімн моління 

про чашу, як осередок впевненості у вірі та бурхливо драматичний, в образі вічного 

руху фінал (Друга соната). «Так чотиричастинна соната перетворюється на 

тричастковий концертний цикл із середньою ліричною частиною», – вважає М. 

Друскін [50, 323], підкреслюючи композиційну та жанрову двоїстість сонат. 

Нестеров же стверджує думку про фантазійно-імпровізаційний підхід Баха до цього 

жанру. Тільки у Другій партиті дотримано звичних контурів сюїти, але, всупереч 

традиції, жига цикл не завершує, оскільки далі йде грандіозна Чакона з 30 

варіаціями, дев'ятьма хвилями розвитку, будучи абсолютним центром не лише 

даної партити, але метациклу в цілому (недаремно вона часто обирається 
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виконавцями для окремого виконання, зокрема, так зробив і А. Сеговія, 

перекладаючи Чакону для гітари). За часом звучання, масштабам процесу вона 

«переважує» перші чотири частини разом узяті, утворюючи самостійний субцикл 

(самостійну велику форму). Невипадково вона рідко виконується разом із іншими 

частинами. У музиці бароко чакона іноді зустрічається як фінал, але як завершення 

поліфонічного, а не сюїтного циклу (напр, вона є центром тяжкості у циклі 

«Прелюдія – Фуга – Чакона» Пахельбеля для органу). 

Друга партита своєрідно збирає тематичну згущеніствь і варіативну 

розрядженість. Інтонаційною основою партити виступає риторична фігура 

«розп'яття»: так починається Аллеманда, потім Куранта, жига. І якщо Сарабанда 

акумулює хорально-акордову формулу цієї фігури, то інтонаційне і гармонічне 

«розв’язання» комплексу акордів «розп'яття» відбувається в темі Чакони, 

відтворюючи важку трагічну ходу. 

30 Варіацій Чакони будуються трьома хвилями. Щоразу після чергової 

«хвилі» – циклу варіацій, композитор повертається до чакони-сарабанди як 

рефрену (рефрен, як відомо, відбиває ідею кола). «Тридцять варіацій згруповані за 

принципом суміжності станів у дев'яти епізодах» [50, 323]. Рондальність виникає 

також за рахунок трьох хвиль потоку віртуозних елементів. Подібна 

хвилеподібність розвитку, із прискоренням ритмічного руху, ускладненням 

віртуозності, є характерною для барокової органної фантазії (ще від Свелінка, 

Пахельбеля та ін.). Варіації відтворюють наближення або віддалення від теми. 

безперервно порушуючи її метричні рамки та тривалість. Варіюються також 

гармонічний комплекс і ритмічна основа сарабанди та дві басові формули. 

Мелодичні контури теми постійно орнаментуються. За виконавськими ресурсами, 

рондальністю композиції Чакона близька першим частинам бахівських концертів 

(що також представляє можливість її окремого виконання. 

Вказані дев'ять епізодів-«хвиль», своєю чергою, поєднуються у чотири фази 

динамічної драматургії: дві перші фази (1-15 варіації) включають перші чотири 

епізоди, розвиваючи коло трагічного. Третя фаза демонструє просвітлення, 

подолання смерті (мажор) і включає V-VII епізоди (16-25 варіації). Четверта фаза – 

повернення до образів Смерті – VIII-IX епізоди. Масштабне співвідношення даних 

фаз Чакони є прогресією «стискання» за принципом спадання 5:3:2, так Бах 
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виражає ідею щаблів сходження до істини (подібне зустрічається у Месі h-moll – 1-

й розділ «Kyrie + Gloria», 2-й розділ – Сredo; 3-й розділ – Sanсtus + Agnus dei + Dona 

nobis, побудовані за формулою 5:3:2). 

Ієгуді Менухін назвав Чакону «найбільшою спорудою для скрипки соло, яке 

існує». Скрипаль Джошуа Белл сказав, що Чакона – це «не просто один із 

найбільших музичних творів, коли-небудь написаних, але одне з найбільших 

досягнень будь-якої людини в історії. Це духовно потужний твір, емоційно 

сильний, структурно досконалий». Й. Брамс у листі до Клари Шуман 1877 року 

сказав про бахівську Чакону: «На одному нотному стані, для невеликого 

інструменту, людина пише цілий світ найглибших думок і найсильніших почуттів. 

Якби я уявив, що міг би створити, навіть придумати твір, я впевнений, що 

надлишок збудження і приголомшливий досвід звели б мене з розуму». Скрипаль 

Арнольд Штайнхардт понад півстоліття грає Чакону Йоганна Себастьяна Баха, 

зауважуючи: «Це непоганий початок (про драматичний початок Чакони – І.К.)… У 

вас є відчуття, що це буде сага, а не просто невелика подорож, коли ви слухаєте ці 

акорди». Ця «подорож» для Штайнхардта стала мандрівкою довжиною в життя, де 

«вимоглива 15-хвилинна робота є визначенням шедевру: ви думаєте, що 

наближаєтеся до неї, а вона невловимо віддаляється від вас» [15916].  

Звичайно, повз музики такої глибини і масштабу думки не могли пройти 

музиканти самих різних спеціалізацій. До того ж, обмеженість скрипки щодо 

артикуляційно-штрихової диференціації поліфонічних голосів була очевидною при 

виконанні Чакони (на що вказував, зокрема, Марк Пінчерле, секретар 

Французького музикознавчого товариства в Парижі 1930-х рр17). Наразі Реймонд 

Еріксон визначив близько двохсот транскрипцій та обробок Чакони Баха для 

скрипки соло, особливо багато транскрипцій для фортепіано (зокрема, Ферруччо 

Бузоні, Олександра Зілоті, Йоахіма Раффа і Рудольфа Лутца та ін.); для фортепіано 

тільки з лівою рукою (Іоганнес Брамс, Поль Вітгенштейн, Геза Зічі); Ф. 

                                                             
16 Тут і далі в перекладі автора даного наукового обгрунтування 
17 «У своєму первісному вигляді Чакона – великий твір – не лише великий, а й гігантський, бо він виходить за межі 
скрипки... Незважаючи на вигнутий смичок, який ми називаємо «поліфонічним», про який ми нещодавно чули, 
немає жодного способу виправити обмеження скрипки – рух голосів одночасно без зміни виразності. Незважаючи 
на те, що гіпотетична реконструкція смичка, яка використовувалася за часів Баха, була історично правильною (але як 
пояснити, що Кванц опустив усі натяки на нього чи на спосіб арпеджіо акордів?), немає жодного способу покращити 
поліфонічну рівновагу. хіба що за рахунок сили та ясності монодичних пасажів» [Pincherle]. 
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Мендельсон та Р. Шуман кожен написали для твору фортепіанний акомпанемент; 

Ф. Герман розподілив труднощі Чакони  між двома скрипками, а Карл Райнеке – 

розклав для фортепіанного дуету. Найраніша версія для органу належить Вільяму 

Томасу Бесту, подальші транскрипції зроблено Джоном Куком, Вільгельмом 

Міддельшульте, Вальтером Генрі Госс-Кастардом (1915–55) та Анрі Мессерером 

(1838–1923). У передмові до своєї транскрипції 1955 року Джон Кук пише: «Чакона 

чудово задовольняє у своїй початковій формі, але багато хто погодиться, що окрема 

скрипка може лише натякнути на величезне значення більшої частини цього. 

Музика... Можливо, було б розумно припустити, що Бах вибрав би орган, якби він 

сам обробляв Чакону, як інструмент, що найкраще відповідає масштабу його ідей... 

Добре виконання на скрипці можна вважати найкращим керівництвом до 

інтерпретації на органі – ці два інструменти не позбавлені спільних рис, і обидва 

любили Баха» [159]. Існує транскрипція Чакони для віолончелі соло, зроблена 

віолончелістом Йоганном Себастьяном Паетчем у 2015 році (опубліковано 

Hofmeister Musikverlag у Лейпцигу). Список можна продовжувати. 

Після цього немає нічого природнішого, ніж адаптувати Чакону до гітари, 

що, безумовно, є близькою родичкою лютні, для якої Бах написав багато чудових 

творів (природно й «законно» виконуваних гітаристами). Ми тільки можемо 

припустити, що якщо би Бах знав гітару ХІХ століття (часів А. Сеговії), він би не 

пройшов повз можливості створення музики для цього інструмента. М. Пінчерле 

резонно вказує: «У випадку з Чаконою іноді можна запитати, чи Бах не думав про 

інструмент сімейства гітар. Дивно, що він використовує тональність ре мінор, яка 

є найкращою тональністю для гітарної техніки; також те, що він використовує 

послідовність акордів на останніх двох сторінках цього творіння – послідовність, 

яка відтворює гармонічну схему, що часто використовується в популярних 

андалузьких піснях. І хто знає, чи не надихнуло Баха іберійське походження 

Чакони на ідею використовувати типово іспанський інструмент, який він знав і на 

якому грали майстри часу – Де Візе, Кемпіон, Курбе тощо?» [159].  

Таким чином даний твір Й.С. Баха (як і багато інших) є органічною 

«класикою» для гітарного виконавства. На підтвердження цієї тези – Чакона дуже 

часто виконується на гітарі. М. Пінчерле писав у 1930 році: «Якщо йдеться про 

деякі швидкі монодичні пасажи, думки поділяються між скрипкою та гітарою. як 
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найкраще середовище, гітара завжди перемагає у поліфонічних пасажах, тобто 

майже протягом усього твору. Тембр гітари створює новий емоційний резонанс та 

несподівані динамічні градації у тих пасажах, які могли бути створені виключно 

для скрипки; наприклад, варіації арпеджіо» [159].  

Найвідоміша транскрипція для гітари – це транскрипція А. Сеговії18. Втім, 

багато гітаристів сьогодні воліють грати чакону прямо з скрипкових нот. У 

виконанні твору в рамках нашого творчого проекту ми спиралися на обидва 

джерела (скрипковий оригінал Баха і гітарну транскрипцію Сеговії). Наприклад, у 

115-118 тактах ми обрали скрипкову версію гри секстолями проти сеговіївської – 

квартолями, адже так звучання набуває ще більшої наповненості, додаткової 

напруги і драматизму (до речі, секстолями грає і німецький гітарист Тільман 

Гопшток). 

Втім, найпереконливішим аргументом на користь гітарної транскрипції 

Сеговії є той факт, що за дивним збігом (якщо вказана вище гіпотеза Пінчерле про 

тональне-гармонічне співпадіння й іберійське походження Чакони є тільки 

припущенням), скрипкова версія у цілому не потребує змін в гітарному звучанні. 

Навпаки, на гітарі повніше втілення тих компактних акордів і тих послідовностей, 

які намагається «підкорити» скрипка. У цьому відношенні, строго кажучи, версію 

Сеговії не можна назвати транскрипцією.  

Хоча його власне виконання Чакони справило на сучасників величезне 

враження. Слід зазначити, що серед кількох сотень творів у репертуарі А. Сеговії 

лише окремі п'єси (Н. Паганіні) були оригінальними, написаними для гітари. Саме 

Сеговії належить крилата фраза: «королівство – за репертуар» [113]. Тому 

неминучими виявились створення власних транскрипцій для гітари фортепіанних, 

скрипкових, лютневих, віолончельних класичних творів (втім, транскрипція є 

окремим важливим жанром у будь-якій інструментальній культурі через яскравість 

подання образів, віртуозний блиск та можливість продемонструвати не тільки 

виконавські артистичні й технічні характеристики, а й повноту виразових 

можливостей свого інструмента). 

                                                             
18 Ф. Таррега, як відомо, обмежувався виконанням менш важких творів Й. С. Баха. 
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Блискуче талановитий (і досвідчений) музикант, А. Сеговія досконало знав 

художньо-виразові й технічні можливості гітари, а також володів композиторською 

технікою, вмів зберегти і «дух» твору, і стильові композиторські настанови, і 

найважливіші особливості структури першоджерела. Власне, у випадку 

транскрипції поліфонічних творів, насамперед музики Й.С. Баха (зокрема, й 

найскладнішої у всіх відносинах Чакони), А. Сеговія йшов на ризик, адже до кінця 

ХІХ століття вже склався інтерпретативний еталон щодо бахівських творів, на 

основі гри найкращих корифеїв музичного інструменталізму19. І все ж таки Сеговія 

переміг. По-перше, в його гітарній версії Чакони відзначалася необхідна повнота 

звучання (за рахунок введення шестизвучних акордів замість чотиризвучних, 

розвитку мелодійної лінії басу тощо); у третій варіації кантилену замінила 

мелодійна речитація, більш властива бахівському стилю [22, с. 88]. По-друге, 

професійна виконавська майстерність Сеговії найвищого гатунку забезпечила його 

гітарній версії Чакони гідне місце в одному ряду із усіма вказаними вище 

редакціями та обробками (як і з оригіналом), завдяки чому (у тому числі) гітара 

зайняла одну з провідних позицій в ієрархії академічних інструментів. По-третє, 

цей скрипковий твір прекрасно «лягав» на гітарну фактуру сам по собі (з можливим 

підгрунтям вказаної гіпотези Пінчерле), навіть із додатковим збагаченням фактури 

й звучання. 

Б. Гавоті20 вказує на надзвичайне здивування відомих скрипалів щодо новини 

про гітарне виконання такого складного у всіх відношеннях твору, що не кожному 

скрипалю був «по зубах»21: «...багатьом це здалося блюзнірством, для мене ж було 

справжньою насолодою слухати співаючі музичні фрази гітари замість скрипки, що 

нагадує звук полотна, яке рветься. Акорди звучали природно, чисто і разом (на 

відміну від арпеджіато скрипки – І.К.), при цьому кожна нота зберігала свою 

індивідуальність (що також є неможливим на смичковому інструменті – І.К.). 

Ніколи ще палітра художника не була такою багатою на фарби, такою виразною, 

як гітара А. Сеговії цього вечора...» [31, с. 128]. Так гітарна версія Чакони у 

                                                             
19 Вперше А. Сеговія виконав «Чакону» 1935 року, виступаючи з концертами в Мадриді та Парижі 
20 Офіційний біограф А. Сеговії 
21 Серед самих скрипалів того часу не було єдиної думки щодо інтерпретації сонат і партит Й. С. Баха. Наприклад, 
спочатку, у першій половині XIX століття, його сольні скрипкові твори виконувались у супроводі фортепіано (Р. Шуман 
та Ф. Мендельсон). Першим скрипалем, що виконував сонати та партити без фортепіано став Йозеф Йоахім 
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виконанні А. Сеговії сама стала своєрідним орієнтиром для інструменталістів 

різних профілів  (на це, зокрема, вказує проф. Фраучі). 

О. Кригін підкреслює таку важливу виконавську особливість Сеговії, як увага 

до доцільності аплікатури, «яка допомагає розкрити художній образ музичного 

твору... Зокрема, аплікатура Чакони … була детально відкоригована А. Сеговією 

під час підготовки виконавської версії. Слід наголосити, що використання 

відповідної редакції аплікатури не означало закріплення остаточного варіанти 

виконання: за свідченням учнів А. Сеговії, цей процес був перманентним протягом 

усієї творчої кар'єри музиканта. Вибір найбільш раціональної аплікатури сприяє 

рішенню, принаймні, двох виконавських проблем: по-перше, забезпечує деяке 

послаблення функціональної напруги всього комплексу взаємопов'язаної складної 

системи важелів лівої та правої руки, що, безумовно, позначається на якості 

звуковидобування; по-друге, продовжує традиції виконавських шкіл Ф. Сора та Д. 

Агуадо, дозволяючи вибирати відповідну струну за допомогою аплікатури для 

забезпечення необхідного тембру звуку, а також конкретний палець правої руки, 

що у результаті сприяє досягненню специфічного звучання, схожого з тембрами 

інших музичних інструментів» [75]. Не менш важливою є робота над 

артикуляційно-штриховим й артикуляційно-динамічним компонентами виконання. 

Так, Сеговія широко використовує т.з. «технічне» легато, що значно збагачує та 

увиразнює інтонаційну структуру, забезпечує необхідний контраст звучання 

поліфонічної тканини (попередня нота, що витягується правою рукою, звучатиме 

голосніше наступної, лівою рукою). Такий прийом Сеговія використовує, 

наприклад, у 7 варіації, під час переходу до третього епізоду, коли пасажі 

виконуються за допомогою «технічного» легато, що «надає згаданому відрізку 

велику цілеспрямованість та технічну зручність у порівнянні зі скрипковим 

оригіналом. У А. Сеговії заліговані ноти виявляються дещо коротшими, а 

використання прийому апояндо для отримання першої ноти створює максимально 

контрастний ефект» [там само].  

Ще одним цікавим індивідуальним прийомом Сеговії, який сприяє 

подоланню «недоліків рівномірної темперації», є вібрато. Музикознавці знаходять 

тут паралель зі стилем П. Казальса (що тільки підтверджує естетичну значимість 

цієї виразної функції). Вібрато Сеговії має свою специфіку (через конструктивні 
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відмінності грифу у гітари та смичкових). Так, у третій варіації Сеговія надає 

більшої ліричності звучанню за допомогою зсуву правої руки ближче до грифу з 

одночасним вібрато, яке «забезпечує в процесі натискання відповідний натяг 

струни, зміщення звукового сигналу у напрямі «чистого» ладу; при цьому 

інтонаційна частота та темброве забарвлення залежать від сили натягу, частоти та 

амплітуди вібрацій, напряму вібрації, що здійснюється пальцем лівої руки» [там 

само].  

Вагомим засобом в інтерпретації Сеговії є також агогіка (рубато у цілому 

посідає чільне місце у яскравій, багатогранній інтонаційно-виконавській культурі 

гітариста, що забезпечується перманентним ланцюгом мінімальних відхилень від 

регулярної пульсації [dunc]). Втім, Сеговія обережно і гнучко поводиться з даним 

засобом, урівноважуючи кожне незначне відхилення в наступному епізоді, що 

дозволяє зберегти загальний рух твору у цілому. Артист керується в даному 

випадку виключно логікою музично-драматургічного розвитку й досягненням 

більшої яскравості інтерпретативного подання твору, долаючи подібним чином 

метричну інерцію виконання. Наприклад, протягом 11–14 варіацій Чакони Сеговія 

урізноманітнює, «оживляє» музичну тканину саме таким засобом. 

О. Кригін також вказує на таку характерну особливість сеговіївської 

інтерпретації, як арпеджовані акорди. Відомо, що гітара має відносно вузький 

діапазон звукових частот, але використовані А. Сеговією арпеджіато дозволяють 

рельєфніше диференціювати окремі голоси поліфонічної тканини (скрипка теж 

може реалізувати подібний засіб, але не так виразно, як гітара, з її діапазоном і 

довжиною струн). Так, у сьомому такті Чакони гітарист використовує акорди (II 

степені, домінанту і розв’язання в тоніку) для виділення мелодичного голосу. 

Таким чином звучання набуває не тільки поліфонічної рельєфності, а й повноти, 

драматургічної напруги. 

Вказані тонкощі інтерпретації Сеговії враховувалися нами при виконанні 

бахівської Чакони у рамках творчого мистецького проекту (за винятком зміни 

сеговіївських квартолей на оригінальні бахівські скрипкові квартолі у вказаному 

епізоді). Творча робота Сеговії по збагаченню гітарного репертуару 

перекладеннями й транскрипціями класичної музики – безцінний внесок у гітарне 

мистецтво аж до сьогодення. А його виконавська редакція та виконання Чакони, 
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можливо, проторили шлях до інтерпретації сольних скрипкових сонат і партит Й.С. 

Баха у цілому, а також, як вказувалося, ствердження гітари у її законному статусі 

сольного академічного інструменту. 

У наш час, з підвищенням виконавської майстерності й технічного 

оснащення гітаристів, бахівська Чакона стала повноцінною «гітарною класикою» 

як концертного, так і педагогічного репертуару гітаристів, демонструючи 

багатогранну палітру інструмента, виконавської художньої техніки й безсмертної 

бахівської спадщини. Вказані характеристики сеговіївської інтерпретації Чакони 

Баха цілком відповідають новим виконавським ідеалам романтичної доби 

(звичайно з урахуванням індивідуальності виконавця, зокрема, наслідуваним ним 

іспанським національним традиціям), що затвердили основи й принципи 

академічного музичного мистецтва у цілому.  

Глибинні смислові пласти Чакони (як і цілого метациклу сонат-партит) Баха 

«мають служити невичерпним джерелом оновлення та вдосконалення ігрової 

майстерності скрипаля. Не можна забувати, що у скрипкових творах Баха, сутнісно, 

зосереджена вся наша інструментальна технологія» [41, с. 20-21]. Сказане Б. 

Гутніковим по значущість скрипкової спадщини Баха для скрипкового мистецтва, 

можна сміливо віднести й до гітарного виконавства. Виконавська версія Чакони для 

гітари, створена Сеговією, вплинула й на подальше створення оригінального 

репертуару для гітари, своєрідно діалогізуючи з Бахом (в тематичних процесах, 

композиційних принципах тощо) і Сеговією (технологічних досягненнях і звуковій 

концепції), стверджуючи непересічну цінність шедеврів композитора і 

виконавсько-інтерпретативних знахідок гітариста. 

Втім, талант і непересічні досягнення для сучасної класичної гітари Андреса 

Сеговії постали, у тому числі, результатом тривалих традицій серйозної музики, 

призначеної для гітари, коріння яких сягає початку 1800-х років. 

2.2. «Великі хвилі» гітарної творчості: перше «золоте століття» гітари 

Гітарне мистецтво відоме своїм хвилеподібним характером розвитку, що 

відбивалося й на інструментальній органології, й на створенні репертуару, й на 

репертуарній політиці гітаристів. Протягом досить тривалого шляху розвитку до 

академічного статусу цей вид інструментального мистецтва пережив кілька 

сплесків та падінь щодо активної фази (розквіту) свого функціонування. Період 
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приблизно до 1800 року (докласичний) характеризується поступовою 

трансформацією інструмента: еволюція строю, діапазону, конструкції, техніки гри, 

репертуару. Надалі, до другої половини ХІХ століття, конструкція інструменту 

безперервно змінювалася, причому удосконалення торкнулося багатьох частин 

інструменту. Можна сказати, що гітара змінювалася до невпізнання – це і кількість 

струн, і стрій, і особливості будови корпусу (хоча, починаючи з 1470 року, вже має 

вигляд, близький до сучасного). Е. Шарнассе наводить висловлювання одного з 

дослідників історії класичної гітари: «Якщо для всіх очевидні ті дивовижні зміни, 

які з кінця XIX століття буквально потрясли гітарне виконавське мистецтво, то 

сама конструкція класичної гітари здається незмінною» [141, с.69 ]. До кінця XIX 

– початку XX століть вона набула сучасних рис, хоча і досі ведуться пошуки в 

напрямку її удосконалення (основна тенденція модернізації інструменту у другій 

половині ХХ століття спрямована на збільшення її природної гучності звучання). 

У цілому періоди історії розвитку гітари (а, відповідно, й її репертуарного 

чинника) дослідники розрізняють у періодичності динамічних серій підйому-

розквіту-спаду-занепаду. Циклічний характер вказаних періодів характеризується 

зростанням інтересу до інструменту в різних соціальних і національних верствах 

населення. Так, у першому циклі періоди підйому (1650-1680) і спаду (1715-1750) 

відповідають переважному перебуванню інструмента в аматорському середовищі, 

період розквіту (1680-1715) є результатом професіоналізації гітарного виконавства, 

а період занепаду (1750-1760) пов'язаний з відсутністю професійного виконавства 

у сфері гітари. Другий цикл має: періоди підйому (1760-1800), розквіту (1800-1850), 

спаду (1850-1869), занепаду (1869-1909). Можна помітити, що періоди підйому 

гітарного мистецтва пов'язані з модернізацією конструкції інструмента. Так само і 

періоди підйому професійного виконавства на гітарі пов'язані з етапами 

удосконалення конструкції. Саме цей органологічний фактор спричиняв 

підвищення інтересу до гітари з боку музичних діячів і як наслідок – розвиток 

професійного виконавства, концертного репертуару, виконавської техніки та 

методики викладання.  

Періоди розквіту характеризуються розвитком професійного сольного 

концертного та педагогічного репертуару (що підкреслює значущість цього 

фактору для розвитку інструментальної культури), з домінуванням гітари навіть в 
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ансамблевому репертуарі, розвитком науково-дослідної та викладацької 

діяльності, появою методичної літератури та ін.  

У періоди спаду інтересу до гітари як до концертного інструменту зі 

зниженням числа (а іноді повною відсутністю) концертуючих (професійних) 

виконавців збільшується кількість любителів (у тому числі з середовища музичних 

діячів, представників інших виконавських шкіл), виникає камерно-ансамблевий 

репертуар, що не вимагає від виконавця віртуозної техніки володіння інструментом 

(зауважимо при цьому, що гітара, як мобільно-компактний, багатоголосний, 

технічно оснащений інструмент завжди утримує певну планку уваги музикантів та 

слухачів). Періоди занепаду характеризуються «міграцією» гітари до сфери 

побутового музикування та розвитком репертуару, в якому гітара виконує 

більшістю акомпануючу функцію. 

Для розвитку гітарної техніки і репертуару великого значення набуває 

передуюча першому розквіту гітари лютнева інструментальна культура (вона, як 

один з перших проявів самостійного інструменталізму, також суттєво вплинула на 

клавірне мистецтво). Зазначимо, що щипкова інструментальна культура (аж доки 

не з’явилися удосконалені до сьогоднішнього стану смичкові і клавішні) одночасно 

втілювала інструментально-танцювальні формули (т.з. танбуроподібні 

інструменти – щипкові з грифом – тому і існують у всіх народів без виключення, 

що якнайкраще здатні до чіткого, звуковисотно оздоблюваного відтворення 

різноманітних складних ритмічних структур) і сферу акомпанементу вокалу (де 

вчилася у останнього інтонуванню й структуруванню мелодії і поліфонічних 

голосів, «не заважаючи», а підтримуючи голос своїм делікатним тембром). Для 

гітари лютня, вже оздоблена до ХVІ століття достатнім арсеналом 

інструментальної музики (танцювальних форм, перекладень вокальної духовної й 

світської музики, поліфонічних фантазій, великої кількості табулатур, написаних в 

стилі «alfabeto» – спеціальної системи запису гармонічних послідовностей за 

допомогою цифр і букв, окремих п’єс-мініатюр) стала чудовим «фарватером» для 

власного розвитку. Якщо на ранньому етапі гітарної творчості (у переіод активного 

вдосконалення інструменту) спостерігаємо вказані (лютневі) форми, то до першої 

половини ХVІІІ століття в гітарному репертуарі превалює жанр сюїти, 

зароджується сонатна форма. Також важливим пластом репертуару для 
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перекладення є багато в чому наслідуюча лютневій клавірна інструментальна 

культура. 

У добу бароко революційні зміни торкнулися у тому числі гітарної творчості. 

З поверненням до професійного стилю табулатура налічує вже п'ять лінійок 

(відповідно до п'яти рядів струн інструменту). Попри довілі спрощене написання 

значущою стає орнаментика. З цього часу гітара стає інструментом витонченим та 

важким у освоєнні. Зросла віртуозність і особливо індивідуальний внесок у 

виконання, якого вимагає табулатура, що змушуює опановувати чималі музичні 

знання. Наприкінці XVII століття (1680) лютніст Перрін почав публікувати свої 

п'єси в нотному позначенні. Нова система запису широко поширюється та 

підхоплюється гітаристами. У другій половині XVIII століття вона поступово стає 

загальноприйнятою. Для того, щоб зробити цю нотацію доступною для всіх 

виконавців, деякі автори застосовують одночасно як табулатуру, так і нотний лист. 

Щодо збірок, то тут застосовується виключно нотний запис. Автори вводять у 

практику найбільш уживаний ключ Сіль, розташований на другій лінійці 

нотоносця. Для того щоб уникнути великої кількості додаткових лінійок, вони 

пишуть октавою ноти вище реального звучання. В репертуарі гітаристів з’явилися 

з свої видатні майстри, які залишили слід у гітарному мистецтві. 

Першим загальноприйнятим композитором, що відійшов від стилю розгеадо 

і використовує напіввертикальний, напівмелодійний стиль письма, був італієць 

Франческо Корбетта (бл. 1620-1681). Уславлений вчитель гри на гітарі в Болоньї, 

де він стає головою блискучої школи (працює при королівських дворах Франції і 

Англії), де написав антре для кількох гітар, 14 сюїт та ін. П'ять збірок творів для 

гітари Франческо Корбетти, що збереглися, відображають еволюцію музичного 

стилю протягом століття (від іспанської гітари до поєднуваної техніки ударного 

звуковидобування і традиційного мелодійного стилю). Відомі також збірки 

Антуана Каре, Анрі Гренера, Роббера де Візе (бл.1658-1725), Нікола де Розьє, 

Франсуа Кампіон (бл. 1688-1748)  та ін. Усі видавали сюїти і п’єси для гітари, а 

також теоретичні праці, тобто – фактично формували репертуар для гітари. 

XVIII століття характеризується значними змінами як і техніці гри, і у 

вдосконаленні інструмента. Нові засоби музичної виразності призвели до зміни 

кількості струн, збільшення об'єму корпусу гітари, мензури, встановлення стійкого 
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ладу. Додавання шостої струни та заміна подвійних струн одинарними, ліквідувало 

значною мірою недоліки, притаманні п'ятиструнній гітарі. Велику роль у цьому 

відіграв іспанський гітарист Мануел Гарсіа (1775-1832), який одним із перших 

пропагував у своїх творах одинарні струни та класичний спосіб гри, а також дав 

світові знаменитих учнів-педагогів Ф. Моретті22 та Д. Агуадо23. Активна діяльність 

гітаристів-практиків, безліч різних методичних посібників та «шкіл» – все це 

виводить гітарну техніку на новий високий рівень: стабілізуються посадка24 і 

постановка25, ускладнюється інструментальна техніка26.   

З виникненням нового музичного стилю в Європі, яким ознаменувався кінець 

XVIII і початок ХІХ ст, відбувається кардинальна зміна конструкції інструменту: 

замість здвоєних струн у вживання входять одинарні, їх кількість зупиняється на 

шести, закріплюється постійна висота та лад інструменту: Мі, Сі, Сіль , Ре, Ля, Мі, 

вводяться інші нововведення, такі, як колкова механіка, спосіб кріплення струн на 

підставці, збільшуються розміри корпусу і т.д. Найважливішою заслугою Моретті 

стали новації в сфері нотації. Не дивлячись на те, що до кінця XVIII століття 

іспанські гітаристі вже застосовували мензуральну нотацію і в більшості 

відмовились від табулатур, щодо тривалостей нерідко зберігалась плутанина (вони 

часто виписувались приблизно, бо передбачалося вміння гітариста протягувати або 

зннімати звук за своїм розумінням, як це було під час використання табулатур).  

Дуже важливо відзначити, що всі ці видозміни не є наслідком незаперечного 

«прогресу», просто гітара пристосовується до нового музичного стилю, що вимагає 

більш складної гармонії, модуляцій і, звичайно ж, віртуозного начала виконавської 

техніки. Натомість усі ці зміни пов'язані зі змінами естетичних і філософських 

                                                             
22 Перша згадка про шестиструнну гітару з одинарними струнами зустрічається в трактаті Ф. Моретті «Правила гри на 
шестиструнній гітарі» (Мадрид 1799). За Школою Моретті навчався Ф. Сор. 
23 Написаний для інструменту із шістьма одинарними струнами, трактат Діонісіо Агуадо «Школа гри на гітарі» 
(Мадрид, 1825) знаменує остаточний відхід від принципу конструювання гітар із шістьма подвійними струнами 
24 гітаристи, змушені пристосовуватися до труднощів репертуару, що зросли в кінці століття, повинні були зробити 
гру стабільною, звільненою від скутості, яка виникає за підтримки інструменту 
25 У деяких посібниках міститься застереження від занадто частого використання великого пальця лівої руки; Дуазі 
(бл. 1801) розцінює це як «шарлатанство». Положення пальців цієї руки тепер уже має бути по відношенню до струн 
не плоским, а перпендикулярним. Що стосується правої руки, то позиція на деку мізинця (і навіть безіменного), 
успадкована від лютневої практики, виходить із вживання. Застосування безіменного пальця стає 
загальноприйнятим, починаючи з 1795, але використовується цей палець в основному при виконанні арпеджіо. Як і 
раніше, визнається правильним видобування звуку подушечками пальців. 
26 Мелодика гітари збагачується всілякими прикрасами та штрихами, прийнятими як у старовинній гітарній практиці, 
так і у вокальному мистецтві: трелями, каденціями, вібрато, глісандо, деташе, різними видами приглушених звуків. 
Відтепер техніка гри, скинувши залежність від лютні, еволюціонує найрішучішим чином. 
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поглядів людини ХІХ століття, тобто. загальні тенденції розвитку мистецтва 

позначилися і гітарному репертуарі. Широкого поширення набувають жанри 

сонати, фантазій, варіацій, концерту для гітари та оркестру, з'являються Школи, 

збірки вправ та етюдів, але особливо поширеним стає жанр фантазій та варіацій на 

теми арій та мелодій з опер. Гітара переживає чергову хвилю підйому 

професіоналізму.  

Особливий розквіт європейської гітаристики посідає першу половину ХІХ ст. 

і представлений в основному іменами іспанських та італійських виконавців. 

Згаданий вище Діоніссіо Агуадо (1784-1849) вніс низку удосконалень у 

конструкцію інструменту (сучасна конструкція підставки), став 

основоположником прогресивних методичних принципів (нігтьовий спосіб гри) і 

вплинув на сучасну виконавську школу. Агуадо серйозно вплинув і на процес 

удосконалення виконавської техніки на класичній гітарі. В 1825 році він видав в 

Мадриді методичний посібник під красномовною назвою «Новий метод», який 

надалі перевидавався в Парижі (1827) і Мадриді (1843), з виправленнями і 

доповненнями, ставши найоб’ємнішим  методичним дослідженням, де вперше 

спеціальну особливу увагу було спрямовано на техніку правої руки, 

пропагандуючи ногтьовой спосіб звуковидобування (на відміну безногтьового у Ф. 

Сора). Агуадо також категорично наполягав на використанні одиночних струн 

(через їх нечистий унісон, проблемах настроювання і складність виконання на них 

вібрато, адже вини не прибавляють динаміки за винятком відкритих позицій). 

Його співвітчизник – Хосе Фернандо Макаріо Сор (1788-1839) – був не менш 

відомий у Європі як виконавець власних творів та великий методист у галузі гітари, 

який приділяв велику увагу створенню педагогічного репертуару. Гітарні твори 

Сора, на відміну театральної музики, продовжують жити на концертній естраді, яке 

етюди відомі всім гітаристам. Гітарні п'єси Сора не розраховані зовнішній ефект, 

як твори Джуліані чи інших його сучасників. Вони написані в манері віденських 

класиків (Моцарта, Гайдна, Бетховена та ін.). Гітару Сор трактує як поліфонічний 

(багатоголовий) інструмент, не обмежуючись простими елементами фактури, а 

урізноманітнюючи її. Він написав трактат про гітару, в якому порушуються багато 

суттєвих питань гри на інструменті (гармонія, тембр, питання використання нігтя 

та ін.). Пізніше ця праця була перероблена М. Костом і здобула популярність як 
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«Гітарна школа Сора». Він був прозваний «Бетховеном гітари», його глибока та 

емоційна музика, м'яка, бархатиста звучність його гри зробили його одним з 

найбільших гітаристів свого часу. «Вступ та варіації на тему Моцарта» ор. 9 – один 

із найвідоміших творів Фернандо Сора для гітари. Вперше він був опублікований 

у Лондоні у 1821 році та присвячений брату Сора Карлосу. У цьому творі втілено 

найкращі риси Фернандо Сора. як композитора, який потребує віртуозності 

виконання. Це відносно виконуваний твір, який служить «випробувальним 

полігоном» для кожного гітариста-початківця, але ця музика присвячує себе не 

«гітарним ефектам», а тільки самій собі. В основу твору покладено мелодію з опери 

Моцарта «Чарівна флейта». Тема (в опері вона розташована ближче до кінця 

першого акту і називається «Das klinget so herrlich») трохи відрізняється від 

оригіналу Моцарта, вона натхненна і віртуозна одночасно. Варіації демонструють 

тогочасні віртуозні можливості гітари.  

Крім власних опер, Ф. Сор є автором чисельних творів для гітари різних 

жанрів: 30 дивертисментів; 10 варіаційних циклів (зокрема,  на тему Моцарта); 11 

фантазій; 38 мініатюр; 24 етюди» 12 менуетів; Велике соло; 3 сонати; 24 вальси; 6 

багателів тощо. Діяльність Фернандо Сора збіглася з періодом підйому гітарного 

мистецтва, пов'язаного з іменами Художні достоїнства творів Сора виділяли їх 

навіть серед п'єс знаменитих сучасників М. Джуліані, Д. Агуадо, Л. Леньяні. Його 

твори розкривали найбагатші можливості гітари. Саме цим творам з їхньою 

мелодійною щедрістю, витонченістю, класичною ясністю форм належить значна 

роль підйомі гітарного мистецтва ХІХ століття. Знамениті етюди Сора сповнені 

почуття й подекуди романтичного переживання. Велика соната ор.22 має чотире 

частини: імпульсивне, майже бетховенське Алегро, з неподільною радістю; 

скорботно-спокойне Адажіо, в другій половині якого наступає просвітлення; 

урочистий Менует, що має боккерінівські-гайднівські-бетховенські «відлуння»; 

радісно-натхненне Рондо. Це грандіозне епічне полотно звучить більше за 24 

хвилини (можна сказати – бетховенський розмах). Велика соната ор.25 

одночастинна, як і соната ор.14, але вона навіть масштабніше за ор.22 (26 хвилин). Тут 

є похмурий вступ, лірико-драматичний епізод, скорбота, похоронний марш, скерцо, 

іділія, несміливі людські «запитання» й «голосна відповідь» невмолимого року, 

бадьорий марш, «заклики» й гімнічні призови. Музика для гітари є найбільш 
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життєздатною частиною творчої спадщини Ф. Сора. Витримані у манері віденських 

класиків, вони демонструють різноманітність прийомів гри та виконавських 

засобів в арсеналі гітариста – від блискучої «дрібної» пальцевої техніки до 

виразного поліфонічного малюнка.  

Серед італійських представників «блискучого періоду» найбільш значною 

фігурою є Мауро Джуліані (1781-1829) – творець сольних творів для гітари, 

концертів для гітари з оркестром, а також безлічі камерних творів для різних 

складів за участю гітари. Три його концерти для гітари, що вважаються першими в 

цьому жанрі. Їх створення було підготовлене усім культурно-естетичним та 

музичним контекстами початку ХІХ століття і стверджувало певну рівноправність 

гітари як концертного інструмента зі скрипкою і фортепіано. Концерт A-dur, ор.30, 

демонструє органічний синтез типів мислення віденського класицизму з італійської 

народною і професійною музикою у втіленні блискучої віртуозності, зримо-

яскравою звуковою образністю і прискіпливою обробкою музичного тексту та 

ясністю форми. Широко відомі 6 «Россініан» ор. 119–124 (бл. 1820–1828) - цикл 

віртуозних варіацій-фантазій для гітари на теми з россінієвських опер. Вважається, 

що написані варіації були разом Джуліані, Паганіні (котрий, як відомо, грав і на 

гітарі) і самим Россіні на віллі останнього. Це також рахується першим випадком 

музичної данини поваги одного композитора іншому з використанням назви з 

закінченням -ана. Джуліані, сам блискучий гітарист, написав 150 творів для гітари, 

і вони складали певне ядро гітарного репертуару XIX століття. Ці твори  для гітари 

соло є вельми складними у технічному відношенні. Унікальна здатність вираження 

мелодії у Джуліані як співучої кантилени «відкривала в гітарі сферу, яка, як 

вважалося раніше, була зовсім далекою від її природи, і дозволяла інструменту 

проникнути у сферу лірики, яка формувала свої виразові позиції у романтичній 

музиці, створюючи умови для необхідного драматургічного розвитку «чистого» 

інструменталізму, вироблення його власних мовних принципів. Саме такі 

характерні якості гри Джуліані утворили його індивідуальний стиль і виняткову 

приналежність до його школи» [82]. 

Не можна не відзначити також автора «Школи гри на гітарі» (1810) та 

дослідження «Гармонія у застосуванні до гітари» (1825), а також понад чотириста 

творів для гітари (вальси, прелюдії, капріччіо, андантіно та ін.), відомого педагога 
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свого часу Фердинанда Каруллі (1770-1841). Створений Каруллі репертуар, і навіть 

твори іншого італійця – Маттео Каркассі (1792-1859) – становлять істотну 

частину сучасного педагогічного репертуару класичної гітари (прелюдії, капріччіо, 

андантіно, етюди, студії та ін.).  

Бетховен, Шуберт, Вебер, Боккеріні та деякі інші композитори ХІХЇ століття, 

хоч і залишили кілька творів для гітари, ми розуміємо: ці опуси за своїми 

художніми перевагами поступаються бетховенським симфоніям або 

шубертівським lied. А от Паганіні, навпаки, багато писав для гітари, але і його 

музика здебільшого не дуже цікава. На жаль, ми не знаємо – і, ймовірно, вже ніколи 

не зможемо встановити, – що саме вони думали про наш інструмент (а така 

інформація могла б дуже допомогти в об'єктивній науковій оцінці його еволюції та 

вибудуванню репертуарної політики). 

Що стосується вищезгаданих Фернандо Сора та Мауро Джуліані, то, як 

відомо, це найбільш репертуарні композитори ХІХ століття. Але рівень написаного 

ними ні в якому разі не може зрівнятися з рівнем кращих творів Бетховена і 

Шуберта. Однак у ту ж епоху жили й інші талановиті композитори, які дуже цікаво 

писали для нашого інструменту. Про існування їх музики знають не всі. Гітара має 

великий репертуар, що поєднує опуси представників різних стилів. З ними 

необхідно познайомити концертуючих музикантів, дослідників та, звичайно ж, 

слухачів. Тоді й лише тоді гітара, нарешті, стане повноправним членом сучасної 

музичної співдружності. 

Протягом ХІХ століття кількість перекладень ще перевищує кількість 

оригінальних п'єс у багато разів. Популярність отримують автори, які взагалі не 

пишуть власні твори, а займаються лише створенням творів на основі вже 

існуючого тематичного матеріалу. Улюбленим матеріалом стають уривки з опер 

Белліні, Россіні, Майєрбера, Моцарта, Верді та деяких інших найбільших 

композиторів того періоду (що характерно і для інших академічних інструментів 

того часу таких, як фортепіано, скрипка, альт, віолончель). Ці твори добре 

розкуповувалися, приносячи дохід і видавцям та авторам аранжувань. Але цей факт 

свідчить також про надзвичайну популярність гітари, її відкритість та 

доступність, що справило свого впливу і на репертуарну політику гітаристів. 

Багато освічених музикантів-аматорів могли за допомогою простих засобів в 
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умовах домашнього музикування відтворити улюблені мелодії в колі сім'ї, друзів 

та знайомих. До того ж, багато великих гітаристів того часу, що визначали 

основний напрямок гітарного мистецтва, такі, наприклад, як Ф. Сміт, Д. Агуадо, Ф. 

Каруллі, М. Джуліані і т.д., самі були певною мірою гітаристами-аматорами, бо до 

освоєння гітари володіли іншими спеціальностями, а навчальних закладів, які 

готували гітаристів-професіоналів, просто не було. Але в цьому явищі можна 

побачити й іншу тенденцію: гітара з шістьма одинарними струнами, будучи новим 

інструментом, мала довести свої великі можливості: віртуозні, поліфонічні та 

колористичні. І це їй блискуче вдавалося. Досить згадати шість «Россініан» 

М. Джуліані, фантазії та варіації Ф. Сора, попурі на теми опер М. Коста та Й. К. 

Мерца, які мають насичене оркестрове звучання, щоб зрозуміти, що перед нами – 

твори, що мають самостійну музичну цінність. Вони не лише у всій повноті точно 

передають первісний задум першоджерела, а й надалі розвивають нові обрії в 

мистецтві. Зрозуміло, далеко не всі подібні опуси мали справді художню цінність, 

музичний ринок (і концертні майданчики) були заповнені різною музикою, тобто, 

репертуарна політика того часу свідчить про виняткову популярність і 

демократичність інструменту. 

Але, як бачимо, наявною є і причетність найбільших композиторів-класиків 

ХІХ століття до створення оригінальних творів для гітари-соло та гітарних 

ансамблів. 

Проте, недостатній розвиток самобутнього, оригінального репертуару для 

гітари не міг не хвилювати гітаристів, які вже помічають явний занепад гітарного 

мистецтва, починаючи з середини ХІХ століття (період розквіту – «золоте століття» 

гітари – добігає кінця, аж до століття ХХ). Причини звичайно вбачаються, 

насамперед, у стрімкому розвитку в цей період фортепіанного, симфонічного та 

камерно-інструментального виконавства, проте поряд із зменшенням числа 

професійно концертуючих гітаристів інтерес до гітари зростає і серед музикантів – 

представників інших інструментальних шкіл. Серед таких «гітаристів-аматорів» 

були Ф. Шуберт, А. Діабеллі, Г. Берліоз, Н. Паганіні та ін. Багато в чому завдяки 

творчому інтересу до гітари музикантів такого рівня у цей період формується 

камерно-ансамблевий репертуар для класичної гітари. Крім того, гітара зберігає 
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свої позиції у сфері побутового музикування, виконуючи функцію акомпануючого 

інструменту. 

І тільки Іспанія залишається вірною своїй улюбленці-гітарі. У другій 

половині ХІХ століття свій внесок у еволюцію інструменту зробили дві видатні 

особи – Антоніо де Торрес та Франциско Таррега. 

Антоніо де Торрес (1817-1892) почав виготовляти гітари з 1850 року. 

Експерименти у пошуках ідеальних пропорцій увінчалися успіхом. До цього дня 

Торреса називають «Страдіваріусом гітари». Так, їм було збільшено обсяг корпусу 

гітари, який став більшим і ширшим; встановилася довжина вібруючої частини; 

гриф став більш широким та опуклим по відношенню до площини деки; довжина 

грифа продовжилася аж до резонаторного отвору; кріплення струн за допомогою 

вузликів, що зав'язуються, підставка забезпечена порожком; встановлено 

оптимальну кількість (сім) віялових пружин та новий принцип їхнього 

розташування. З цього моменту інструменти набули всіх рис класичної сучасної 

гітари і стали готовими до репертуару ХХ століття. Вони мають округле, чисте, 

багате звучання, досить потужне, щоб заповнити концертний зал.  

Одним із замовників Антоніо Торреса був Франциско Таррега-Ешеа (1852-

1909), що стало вирішальним моментом у остаточному визначенні покликання 

видного гітариста-виконавця, який повністю присвячує життя гітарі (закінчив 

Мадридську консерваторію по двом спеціальностям – композиції і фортепіано). Він 

пише («Мавританський танець», «Арабське каприччіо», «Арагонська хота», 

«Спогад про Альгамбру», «Мрії», а також інші: мазурки, польки, прелюдії, етюди і 

т.д. – усього 34 твори) і перекладає для гітари фортепіанні твори знаменитих 

композиторів – Баха, Бетховена, Гайдна, Моцарта, Шумана, Шопена, Мендельсона, 

Шуберта і навіть Альбеніса і Гранадоса. Навіть незважаючи на параліч правої руки, 

що настав на вершині його слави в 1906 році, він не перериває своєї творчої 

активності до останнього дня свого життя. Таррегу вважають «батьком» сучасної 

класичної гітари. Ним написано близько вісімдесяти оригінальних п'єс, сто 

двадцять перекладень для соло гітари і двадцять одне – для двох гітар. Він не 

написав «Школи», але кількість великих гітаристів, які оформилися під його 

педагогічним керівництвом, дозволяє говорити про нього як про видатного 

педагога, родоначальника сучасної іспанської школи гри на гітарі. Багато його 
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учнів – Л. Сагрерас, А. Синополі, Х. Аркас, І. Лелюп, П. Роч продовжили методичні 

положення Тарреги. Основні положення його методики викладання викладено у 

праці його учня Еміліо Пухоля (1886-1980) – «Раціональний метод гри на гітарі». 

У 1921 році в Нью-Йорку вперше було видано «Школу гри на гітарі» Паскаля Роча 

(1860-1921), яка популяризує метод Тарреги. У цій праці ретельно описана сучасна 

та раціональна посадка та постановка виконавського апарату. Опора правої руки в 

передпліччі біля ліктя. Велику увагу приділено постановці та техніці правої руки, 

обумовлено значення великого пальця. 

Варіації на тему Н. Паганіні «Венеціанський карнавал» є постійним 

компонентом репертуарного арсеналу гітаристів від кінця ХІХ століття і до 

сьогодення. Тут у повному обсязі втілені специфічні гітарні засобиздесь 

проявляются в полном объеме гитарные средства фігураційного варіювання, котрі 

є настільки стилістично різноманітними, що форма класичних варіацій природно 

набуває якості романтичної карнавальності, узагальнено-сюжетної програмності з 

елементами картинності (що притаманне й послідовникам Тарреги - Л. Брауэру, Р. 

Дієнсу, К. Доменіконі та ін.), блискучої інструментальної віртуозності. Панує 

«іспанський стиль» І. Альбеніса, найбільш «класичного» з плеяди корифеїв 

іспанської музики ХIХ ст. Але крізь призму національної класики проглядаються 

відчутні впливи віденського класичного піанізму (певна алюзія на І частину 

моцартівської сонати А-dur, де має місце тема з варіаціями) та романтичного 

(віддалено вбачається шопенівський принцип розробки прийомів орнаментально-

фігураційного варіювання та мікрокаденційності). Попри скромних ресурсів в 

плані динаміки і регістрово-фортепіанного розмаху, гітара має і свої сильні сторони 

– багаті засоби артикуляції, які більш різноманітніші і колористичніші за 

фортепіанні. Мова про барвисті глісандіювання, вібрато, флажолети, технічне 

легато, «розгеадо», чітко артикульовані форшлаги та інші мелізми; тремоло та ін. 

Все це майстерно використовує Таррега у гітарно-фактурній варіаційності 

концертно-камерного типу, що спрямований на поглиблення та подолання 

специфіки інструменту за рахунок акцентування його сильних сторін. При 

зовнішній традиційності варіації «Венеціанського карнавалу» містять суттєво нові 

риси, що відрізняють їх від класико-романтичних фортепіанних і струнно-

смичкових моделей, а багато в чому навіть від варіантів, що пропонувалися 
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класиками гітарного стилю. В інтродукції представлені два контрастні фактурно-

тематичні комплекси, що конспективно намічають лінію розвитку наступних 

варіацій-картин. Перший – помпезні октави з форшлагами (тт. 1-2, 5-6), які у 

кульмінаційному варіанті ущільнюються акордикою (тт. 9-10). Октавам 

відповідають фігураційно-гармонічні пасажі (тт. 2-3, 5-6, 10-11), що надає цьому 

тематичному елементу поліфактурну будову, типове для вихідних тем у сонатних 

формах віденських класиків. Другий тематичний комплекс (від т. 13 до Сadenza) 

демонструє оригінальну авторську пісенно-вальсову тему (ліричний образ самого 

автора, як би друга тема варіаційного циклу, що бере участь у своїх інтонаціях у 

подальшому варіюванні теми Паганіні), супроводжувану гармонійними фонами, 

причому такті представлена новими варіантами - спочатку мелодійна тема 

супроводжується прозорою гармонійною фігурацією, потім підключається 

вальсова формула «бас – акорд», що передбачає тему власне варіацій. В обох темах 

інтродукції ніби запрограмовані прийоми подальшого варіювання, що полягають у 

віртуозному використанні техніки лівої руки. Камерно-ліричне музичне 

звукоспоглядання, властиве мисленню Ф. Тарреги, повною мірою реалізується 

через контраст ігровому, концертно-віртуозному та єдину лінію розвитку в циклі 

варіацій-сюїти – універсальної жанрової форми, створеної у гітарній специфікації 

саме цим митцем. В результаті виникає багатопланова, універсальна за концепцією 

та інструментальним здійсненням гітарна композиція, що намічає подальший шлях 

універсалізації інструменту у творчості гітарних композиторів ХХ століття. На цю 

універсальну для «образу інструмента» жанрову форму орієнтуються провідні 

представники гітарного «цеху» майбутнього. Трактування варіаційної форми у 

«Венеціанському карнавалі» свідчить про поєднання двох принципів, розроблених 

відповідно класицистами (фактурні варіації) і романтиками (жанрові варіації). 

Таррега як автор-виконавець враховує також досвід варіаційних циклів класиків 

гітарного стилю кінця XVIII – першої половини XIX ст., у яких склалося (при опорі 

на класицистські фортепіанні нормативи) своє специфічне трактування. В 

репертуарному списку автора даного наукового обгрунтування творчого 

мистецького проекту є музика Ф. Тарреги як приклад «гітарної класики» (зокрема, 

Варіації на тему Н. Паганіні «Венеціанський карнавал»; Спогад про Альгамбру), 

яку, на наш погляд, не можна оминути і у ХХІ столітті і яку ми доповнили 
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спеціальним відеорядом як засобом осучаснення концертної форми виконання (про 

це згадувалося у підрозділі 1.3.) 

Деякі дослідники вважають, що поряд з великим значенням творчості 

гітаристів «блискучого періоду» для подальшого розвитку академічного гітарного 

мистецтва в таких аспектах, як удосконалення конструкції інструменту, 

формування основних принципів виконавської техніки  та репертуару, «необхідно 

погодитися з тим, що в цілому для свого часу воно було лише тінню музичної 

культури» [144, с. 8; 32, с. 18] і значно відставало від розвитку світового 

інструментального виконавства, бо гітарне мистецтво ХІХ ст. формувалося 

відокремлено від основних тенденцій світової музичної культури., розвиваючись 

переважно шляхом салонного музикування. Але воно стало на даному етапі повною 

мірою академічним, водночас, заклало необхідний репертуарний фундамент для 

наступного періоду. Причини цього полягають не тільки в тому, що гітаристи того 

часу, «увінчані лаврами популярності, втрачали духовний зв'язок з батьківщиною, 

самобутність національної музичної мови» [144, с.8], але більшою мірою в 

недосконалості конструкції самого інструменту, остаточне формування якого 

відбулося лише до кінця XIX століття. Втім, ми вважаємо, що твори музикантів 

вказаного періоду мають право на сучасне концертне втілення і також входять до 

категорії гітарної класики (в концертному репертуарі автора даного наукового 

обгрунтування «закріпились» твори Ф. Тарреги, позначені тонким смаком, 

емоційною напругою і віртуозним блиском). 

До того ж, нагадаємо, творчість вказаних у даному підрозділі композиторів і 

виконавців-гітаристів, відтворюючи (паралельно з процесами академізації) 

генетично наслідуваний статус гітари як народно-побутового, камерно-ліричного 

інструмента, зі спиранням, головним чином, на первісні жанри, певним чином 

гарантувала легкість сприйняття та популярність виконавської гітарної культури 

(що було важливим для народженого нового концертного стилю професіоналів-

виконавців). У такому продовженні й закріпленні музично-мовних та стилістичних 

традицій гітара утримувала «завжди затребувані» чуттєво-емоційні параметри 

сприйняття, позитивність естетичного переживання, відповідності класичним 

еталонам краси.  
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Тому й виникла збережена гітарним мистецтвом до наших днів потреба в 

нових виконавських версіях взірців «гітарного класицизму» і «гітарної класики» у 

цілому. Творча спадщина гітарних композиторів-виконавців ХІХ століття 

(Ф. Сора, М. Джуліані, М. Каркассі, Ф. Каруллі, Д. Агуадо, А. Солера, Л. Леньяні, 

Й. Вельтмюллера та ін.), на наш погляд завжди будуть звучати у виконанні 

гітаристів наступних століть, оновлюючись відповідно до інтерпретативних і 

мовно-композиторських (перекладних) засад своїх часів, втілюючи художні канони 

минулих епох сучасними засобами.  

Більш того, ця тенденція закріплюється як характерна для гітарної творчості 

у її спіральному розвитку: на початку ХХ століття знову (як і на рубежі XVIII – 

XIX) зберігається традиція «утримування досягнутого» (романтизму, як перед тим 

– класицизму), чому сприяв ореол романтичного сприйняття гітарного звучання. 

Так, в творчості А. Сеговії на початку ХХ століття, всупереч «вибуху» нових 

естетичних і музично-мовних парадигм у музиці та у мистецтві у цілому, 

безперечно, впевнено «перемагала» романтична естетика (втім, вже далеко за 

порогом ХХ століття гітарний репертуар демонструє безліч романтичних інтенцій). 

Але від 1960-70-х рр. гітара опиниться у центрі музичних подій (знов-таки ретельно 

оберігаючи золотий фонд своєї «гітарної класики». Про це й піде мова у 

наступному підрозділі роботи. 

 

2.3. Феномен гітарного «буму» ХХ століття: розмаїття нової гітарної класики 

Зростання інтересу до гітари наприкінці XIX – початку XX століть пов'язано, 

перш за все, з відродженням іспанського національного мистецтва 

(«Ренасім'єнто»). Гітара, що втратила статус концертного інструменту (порівняно з 

першою половиною XIX ст.), залишилася актуальною в середовищі іспанського 

фольклору, який послужив основою для творчості іспанських композиторів того 

періоду – І. Альбеніса (1860-1909), М. де Фальї (1867-1946), Е. Гранадоса (1867-

1916) та ін. З іншого боку, саме наприкінці ХІХ століття остаточно сформувалася 

конструкція класичної гітари, що багато в чому сприяло народженню наступної 

хвилі професійних виконавців, формуванню виконавської школи «нового 

покоління», створенню нового та реставрації (транскрипції) старого академічного 

репертуару для класичної гітари. Важливу роль цьому процесі зіграла діяльність Ф. 
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Тарреги та його численних послідовників. Формування конструкції інструменту і, 

як наслідок, виникнення терміну «класична гітара» в музично-виконавській 

практиці зіграло визначальну роль у появі академічного гітарного мистецтва 

сучасності. 

Незважаючи на те, що Ф. Таррега заклав основи нової школи ХХ століття, 

удосконаливши як технічні, так і художньо-виразові можливості інструменту, 

репертуар гітаристів початку ХХ століття здебільшого складався з обробок 

народних та популярних мелодій. За винятком чудових за своєю композицією п'єс 

Тарреги і творів старих майстрів ХІХ століття, більшість репертуару, зазвичай, 

була недостатньо високої якості. На початку XX століття класична гітара як 

самостійний інструмент була досить поширена в Європі, зокрема, в Німеччині та 

Англії, але світове визнання, гідне «великої сцени», вона отримала завдяки 

виконавцям та педагогам, в основному іспанського походження, передусім, 

видатного іспанського гітариста Андреса Сеговії (1893-1987). Саме з цим ім'ям 

пов'язане нове піднесення (нове «золоте століття») гітари як повноцінного 

концертного інструменту, який спроможний стати на одну сходинку з фортепіано, 

скрипкою та іншими інструментами симфонічного оркестру. Неприборкана енергія 

та величезний артистичний талант цього іспанського майстра гітари вивели 

інструмент у великі концертні зали, сприяли поширенню гітари та розширили 

репертуарні рамки. Саме А. Сеговії вперше в історії існування гітари вдалося 

залучити цілу плеяду відомих композиторів, які до того не писали для гітари, а 

згодом прославилися саме завдяки гітарним творам. «Сеговія чудово розумів, що 

значення серйозного концертного інструменту гітара може набути тільки в тому 

випадку, якщо, крім транскрипцій, на ній буде виконуватися оригінальна 

література, створена сучасними композиторами спеціально для гітари. Е. Пухоль 

був такої ж думки, але вважав, що для створення гітарної п'єси її автору необхідно 

і добре володіти гітарою. Сеговія не заперечував цього, але розумів, що чекати 

ідеального поєднання великого композитора і гітариста довелося б надто довго. Він 

вважав, що за цієї умови головне завдання – спонукати композитора до музики для 

гітари і допомогти йому консультаціями» [25]. Таким чином, з'явилася велика 

кількість високохудожніх творів. Причому (як і в інших інструментальних 

культурах) композитори потребували альянсу з майстерним виконавцем. Крім 
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допомоги у якнайкращому відтворенні образного строю музики гітарними 

засобами (фактурними, специфічними прийомами гри, зокрема, новими тощо), 

композитор водночас відразу отримував і прекрасного презентанта своєї музики 

(чого прагне будь-який автор, адже успішна прем'єра твору найчастіше визначає 

подальше життя твору), а виконавці, звичайно, отримували оригінальний 

«продукт», що якісно відбивав статусні позиції інструмента, самого виконавця 

тощо. Так, мадридська газета «El Sol» у 1922 році опублікувала статтю відомого 

іспанського музикознавця та композитора Адольфо Саласара під назвою «Сучасна 

гітара та Андрес Сеговія», де зазаначалося: «Гітарист Андрес Сеговія знову 

виступив на сцені театру "Ла Комедіа" з дуже цікавою програмою. Спеціально 

написані для гітари твори кількісно приблизно відповідали майстерно зробленим 

транскрипціям ... Таке співвідношення – обнадійлива подія у розвитку справжнього 

мистецтва» [там само].  

Таким чином Андрес Сеговія відкрив нову сторінку історії гітарного 

мистецтва не тільки у сенсі нового витка виконавської майстерності, а у 

започаткуванні нової репертуарної політики – написання оригінальних  творів для 

гітари композиторами-симфоністами різних національних шкіл (у співтворчості з 

виконавцями-гітаристами, звичайно). Спеціально для нього відтепер пишуть Сіріл 

Скотт (Англія), Кастельнуово-Тедеско та Альфредо Казелла (Італія), Густав 

Самазей та Жак Ібер (Франція), Карлос Педрель (Аргентина), Олександр Тансман 

(Польща, з присвятою гітаристу «Сюїти в польському стилі», «Східної колискової» 

та «Мазурки»). Вказані твори за своїми художніми перевагами не поступаються 

репертуару для фортепіано або смичкових, а натхненне виконання Сеговії (вживу 

та у численних записах) залучило зацікавленість й інших авторів, наступного 

покоління. Історія створення нового репертуару свідчить про тісний творчий 

контакт багатьох найбільших сучасних Сеговії композиторів. Поради та допомога 

майстра були важливими, оскільки самі композитори, за винятком Віла Лобоса, не 

володіли гітарою. Гектор Берліоз, який чудово грав на гітарі, писав, що «не граючи 

на гітарі, неможливо писати для неї п'єси в кілька голосів, тим більше такі, в яких 

застосовуються всі засоби та ефекти інструменту» [17]. 

Першим, хто відгукнувся на пропозицію Сеговії, ще в 1919 році був 

талановитий іспанський композитор Федеріко Морено-Торроба (1891-1982). Твори 
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Ф. Морено-Торроби розглядаються як важливі віхи у розвитку всіх трьох творчих 

галузей іспанської музики, у яких він виявив свій талант: в оркестровому жанрі, у 

гітарній музиці та в сарсуелі (традиційній іспанській комічній опері). Після 

знайомства з Андресом Сеговією у 1920-х роках Федеріко Морено-Торроба 

написав багато важливих творів для гітари, серед яких «Piezas Caracteristicas» 

(«Вступ», «Оліверас» (від назви оливкових гаїв Андалусії), «Пісня», «Альбада» (від 

alba – ранкова зірка), «Лос майос» (свято на початку травня зі співом та танцями 

навколо високого дерева, прикрашеного квітами та фруктами) та «Панорама». Цей 

цикл Торроби, як і інші його гітарні твори, тісно пов'язані з гітарно-виконавськими 

здобутками Сеговії, з багатством звукових фарб його інструмента), Sonatina in A 

Major, «Burgalesa in F», «Sharp та Castles of Spain». У 1974 р. Морено-Торроба 

написав «Dialogos» для гітари та оркестру, присвятивши цю роботу Андресу 

Сеговії, а в 1976 «Concerto Iberica», присвячений квартету «Ромерос». Ним також 

був написаний «Concierto en Flamenco» для гітари фламенко та оркестру, 

присвячений Сабікасу (Sabicas) та виконаний ним разом із Мадридським 

концертним оркестром. У 1976 році в Мадриді було опубліковано також цикл для 

гітари «Ворота Мадриду», що складається з восьми п'єс. Всі ці твори зараховують 

Федеріко Морено-Торробу до найкращих гітарних композиторів двадцятого 

століття. 

Хоакін Турина (1882-1949) – відомий іспанський композитор, піаніст, 

диригент. Учень М. Мошковського, В. д'Енді. Представник так званої нової 

іспанської школи. Гітарні твори Турини є важливим складником репертуару 

багатьох гітаристів. За свідченням Федеріко Морено-Торроби, саме Турина був 

першим композитором, якого Сеговія надихнув на написання музики для гітари. 

Композитор найбільше цінував і в людях, і в музиці щирість та красу (а ці 

романтичні ідеали якнайкраще відповідають гітарним «настроям»). Найкращим 

засобом висловлювання свого особистого сприйняття світу та ставлення до нього 

була для Турини музика (в першу чергу, фортепіанна), але й у своїх творах для 

гітари композитор залишився вірним своїм ідеям та своєму стилю. Гітарні твори 

Турини потребують використання всієї широти технічних можливостей 

інструменту (це не дивно – він орієнтувався на блискучого Сеговію). У творі 

«Фандангільо» композитор широко використовує барвисте багатство гітарних 
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прийомів. Тембровий колорит тут – найважливіший виразний засіб: це і 

кришталево чисте звучання флажолетів, і приглушене pizzicato і яскравий штрих 

rasgueado (гра акордами, що широко застосовується в народному музиці Іспанії). І 

тут Турина чуйно вловив прийдешню еру нової музики за допомогою поки що мало 

актуалізованої у композиторських запитах гітари). 

Творчість Мануеля де Фальї (1876-1946), найбільшого іспанського 

композитора ХХ століття є вершиною іспанського музичного Відродження кінця 

XIX – початку XX століття «Ренасім'єнто», перші класичні зразки якого належать 

І. Альбенісу та Е. Гранадосу. 1922 року в Гранаді в дні конкурсу народних співаків 

та гітаристів Андрес Сеговія у присутності автора виконав його твір «Дань пошани 

Клоду Дебюссі». Ця п'єса була написана для спеціального випуску журналу «La 

revue musical», присвяченого пам'яті Дебюссі. Вибір інструменту цієї п'єси, як і 

ритмічна формула хабанери, що була покладена в основі, не були випадковими. 

Дебюссі палко любив гітару і, звертаючись до образів Іспанії («Вечір у Гранаді», 

«Ворота Альгамбри», «Перервана серенада»), використав хабанеру – популярний 

пісенно-танцювальний жанр. Хоча М. де Фалья і написав лише один твір для гітари 

– «Дань поваги Клоду Дебюссі» у 1920 році – вся його творчість пов'язана з цим 

інструментом: в опері «Життя коротке» народному співакові акомпанує гітарист (в 

нашому репертуарі абсолютно органічний для гітари Іспанський танець з цієї 

опери); в оркестровці балету «Кохання-чаклунка» та симфонічній сюїті для 

фортепіано з оркестром «Ночі в садах Іспанії» де Фалья майстерно оркестровими 

засобами відтворює гармонічні ефекти та барвисту палітру гітари. 

Твори Мануеля Понсе (1882-1948) – мексиканського композитора, диригента 

і педагога – також є у більшості репертуарних списків гітаристів світу. Його 

«Південний концерт» («Concierto del Sur») для гітари з оркестром, написаний 1941 

року для А. Сеговії, посів своє почесне місце в низці найвідоміших творів 

композитора поряд зі скрипковим та фортепіанним концертами, симфонічним 

триптихом «Чапультепек». У 1932 році у Андрес Сеговія опублікував у своїй 

виконавській редакції «Варіації на тему іспанської фолії та Фугу Мануеля Понсе». 

Гітарист тоді зазначив, що це один із найзначніших творів серед будь-коли 

створених для гітари (на той час). Мануель Понсе, зі свого боку, настільки довіряв 

художньому смаку Сеговії, що, посилаючи для редакції цей твір із двадцяти 
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варіацій, запропонував виконавцю відмовитися від тих, які його не задовольнять. 

Відредагувавши всі варіації, Сеговія вирішив пожартувати і в листі до композитора 

написав: «Дорогий Мануель! З усіма варіаціями у мене нічого не виходить. Тому 

думаю опублікувати лише чотири-п'ять». Понсе коротко відповів: «Згоден», аж 

потім з великим здивуванням прийняв від Сеговії опубліковані видавництвом  

Шотта всі двадцять надісланих гітаристу варіацій. За технічною складністю 

«Варіації» можна порівняти з бахівською Чаконою з 2-ї партити для скрипки. У 

стильовому відношенні це полістилістичний масив неокласичних, неоромантичних 

та імпресіоністичних рис та засобів. Варіації розташовані за принципом контрастів 

темпу, метроритму, щільності та виду фактури, розробковості різних елементів 

основної теми, що робить кожну з них самобутньо неповторною і важливою для 

загальної форми. Усі варіації звучать в тональності e-moll (крім шостої – E-dur). 

Варіантність фактурної та метроритмічної будови Варіацій послідовно демонструє 

багаті можливості гітари: традиційна акордова фактура (І варіація);  гомофонно-

гармонічна (VІ), з регістровим чергуванням мелодії та акомпанементу (ІІ), з 

терцово-секстовими послідовностями (ІІІ); у стилістиці старовинної лицарської 

балади, зі зміною попереднього розміру 3/4 на 6/8  (ІV); токатний характер знов у 

¾ з характерним гамоподібним рухом та секвенціями (V). «Академічна» фуга 

сприймається як повністю завершений твір (на 3/8), в поліфонічній фактурі якого 

використовуються акордові та інтервальні послідовності, загальні форми руху 

(гамоподібні та арпеджовані), фігурації тощо. Усе це вимагає від виконавця 

майстернішого володіння технічними і художніми засобами гітарної музичної 

виразовості, взаємодії драматично напруги і чіткості структури (що й не дивно, 

адже Понсе розраховував на блискучу інтерпретацію Сеговії, запис якої і сьогодні 

дивує технічною майстерністю і глибиною мислепочуття).  

Крім названих творів, Понсе присвятив Сеговії «Класичну сонату» («Дань 

пошани Фернандо Copy»), «Романтичну сонату» («Дань пошани Францу 

Шуберту»), «Тему, варіації та фінал», Етюд, Вальс, Мазурку. Мексиканський 

композитор також зробив для Сеговії обробку творів А. Скарлатті, Н. Паганіні, 

Й.С. Баха. Нещодавно стало відомо, що Понсе належить і Сюїта, яку вважали 

твором знаменитого лютніста Сільвіуса Леопольда Вайса. Цю Сюїту (Прелюдію, 

Алеманду, Сарабанду, Гавот, Жигу) Понсе написав з ініціативи Сеговії, 
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продемонструвавши найвище мистецтво художньої стилізації. Взагалі можемо 

відзначити, що саме Сеговія ініціював даний різностильовий «розмах» у гітарних 

творах композитора, можливо, з метою розширення стильових меж гітарного 

репертуару у талановитому композиторському втіленні Понсе. Цікавим з цієї точки 

зору є своєрідний триптих сонат – Класичної, Романтичної і Третьої. Адже перша 

з них, присвячена «Бетховену гітари» - Фернанду Сору, написана в 

неокласицистській (майже бетховенській) манері, що демонструють: класична 

чотиричастинність форми (Allegro, Andante, Menuet, Allegro); використання 

відповідних форм фактури (мелодія на остинатному супроводі, фігураційність 

токатного типу, акордові послідовності І частини; змішана фактура з акордово-

інтервальним та гамоподібним рухом ІІ і ІІІ; гомофонно-гармонічна з 

використанням інтервальних репетицій та гамоподібних ходів у ІV). Теми 

Класичної сонати Понсе інтонаційно утворюють певну арку з темами «Grand Sonata 

op.22» Сора, але неокласицистські мовні засоби з індивідуальною трактовкою 

ритмометрики і гармонії побудов, переосмисленням образного строю роблять твір 

унікально-авторським, таким, що, фактично, закладає початок нового стильового 

напряму в гітарному репертуарі. Романтична соната (Sonata Romantica), присвячена 

Ф. Шуберту (з багатозначним епіграфом «Великому шанувальнику гітари»), 

представляє неоромантичні настрої. Чотири частини цього самозабутнього твору 

являють своєрідний синтез шубертівської мелодики з сучасними Понсе 

композиторськими інтенціями несподіваних альтерацій, гри мажоро-мінорів, 

еліптично-розвиткових прийомів, модуляцією тонічного розв`язання до 

субдомінанти. Це одна з найскладніших великих форм гітарного репертуару. 

Соната III зберігає принцип історико-стильового руху триптиху, звертаючись до 

сучасних Понсе композиторських прийомів музичної мови, хоча написана була на 

рік раніше за перші дві, 1927 році. Три її частини (сонатної форми, тричастинної 

«пісенної» і рондо) наочно демонструють використання гармоній та контрапунктів 

імпресіоністичної стилістики, що вказує на схильність композитора не до 

популярних толі авангардних течій, а до більш традиційних музичних цінностей, 

зокрема, романтичних інтенцій та національно-музичних рис. Сонати Понсе 

входять до обов’язкової програми багатьох міжнародних конкурсів. Майстерні і 

високохудожні твори Понсе назавжди увійшли до репертуару кращих гітаристів 
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світу і достойно презентують «гітарну класику», розширивши свого часу гітарне 

мислення як таке, вивів його з рамок чисто технічно-аплікатурного, довершив та 

ускладнив мелодико-гармонійну структуру. Як представник неоромантизму, 

композитор зробив величезний внесок у жанровий та стильовий репертуар гітари, 

тим самим перевівши її на новий щабель музичної мови. Створений Мануелем 

Понсе синтез національної мексиканської та академічної музики наділив гітару 

новим звучанням – водночас камерним та концертним. Творчість композитора 

надихнула численну кількість виконавців у всьому світі [68]. 

Значно популярна вже в Європі першої третини ХХ століття гітара 

поширюється у країнах Північної і Південної Америки (у цьому ж столітті 

відбудеться зворотнє повернення інструмента – вже з Нового Світу до Старого). 

Одним з перших сприяв даному процесу, збагативши гітарну музику новими 

латиноамериканськими фарбами, новою технікою та яскравими творами, Агустін 

Барріос (1885-1944) – блискучий латиноамериканський гітарист-віртуоз та 

композитор першої половини XX століття, який став відомим у Європі та у світі, 

названий «Шопеном гітари». Одним з перших почав записуватися в музичних 

студіях з власними та класичними гітарними творами (першим виконав на гітарі всі 

твори Й. Баха для лютні); розширив можливості гітари, створивши новий вид 

музики для гітари соло у рамках функціональної гармонії. Його музика суттєво 

розвинула техніку гри на гітарі, вивівши її на високий рівень, що особливо помітно 

в етюдах тремоло (Un Sueno en la Floresta, Contemplacion и Una Limosna рог el Amor 

de Dios), ускладнив гітарну фактуру, поліфонізувавши середні та басові голоси 

тремоло. А його гра великим пальцем у поєднанні з мелодією тремоло перетворює 

бас на виразний контрапункт. Барріос грав на металевих дискантових струнах, 

приглушаючи металевий призвук гутаперчею під струнами біля нижнього поріжка, 

щоб, не втрачаючи вібрації прибрати металевий «зайву» металевість. У концертній 

діяльності гітарист не гребував і маленькими провінціальними аудиторіями, 

виконуючи різностильовий репертуар – від фольклору до Баха й сучасної йому 

музики. В репертуарі Барріос став творцем нового напряму, створивши гітарну 

фактуру з використанням усіх шести струн і вперше – 19 (а іноді й 20) ладів, для 

чого знадобилися специфічні «розтяжки» лівої руки. 

Стильові обрії музики Барріоса включають шари популярної («салонної») 
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музики початку ХХ століття, латиноамериканські мотиви, класично та романтично 

орієнтовані напрями. Знаменитий «Парагвайський танець» обирає жанровою 

галоп; два розділи п’єси втілюють риси  парагвайської польки з характерною 

поліметрією мелодії і басу; а також метроритмічні подоби ударних інструментів. 

Однією з найвідоміших п`єс Барріоса є тричастинна сюїта «Cобор» (яка звучала в 

концертній програмі нашого творчого проекту), де релігійний дух і Віра не тільки 

уособлюють враження автора від Собору Святого Йозефа у столиці Уругваю, а й 

створюють основу образного строю музики (в моєму виконанні звучання було 

посилене за рахунок відеоряду).  Гітаристи часто грають програмні і жанрові п’єси 

Барріоса, які сміливо можна віднести до «гітарної класики». 

Значний внесок у створення гітарного репертуару належить італійському 

композитору і піаністу Маріо Кастельнуово-Тедеско (1895-1968). Під впливом і 

завдяки творчій співдружності із Сеговією Кастельнуово-Тедеско написав безліч 

гітарних творів, зробивши значний внесок у гітарний репертуар. Це, насамперед, 

два концерти для соло гітари та один для двох гітар, а також «Capriccio diabolico» 

– данина захоплення та поваги до Паганіні та його «демонічного» таланту. 

Спочатку Кастельнуово-Тедеско створив для гітари цикл «Варіації через століття» 

(Чакона, Вальс, Фокстрот), потім чотиричастинну сонату «Дань пошани 

Боккеріні», вказане «Диявольське каприччіо». У 1938 році у Флоренції, незадовго 

до еміграції в Америку, Кастельнуово у співдружності з А. Сеговією пише першу 

частину гітарного концерту, згодом – дві інші. Таким чином Кастельнуово-Тедеско 

– першим у ХХ столітті створив Концерт для гітари з оркестром (ор. 99). Серед 

гітарних творів композитора також Квінтет, дуети, «Платеро і я» для гітари та 

читця, п'єси для голосу з гітарою та ін. Його твори, безперечно, належать до 

«гітарної класики» і є в репертуарі багатьох гітаристів світу.  

«24 капрічос Гойї» – цикл Кастельнуово, написаний під впливом відомих 

офортів художника, «вторинно іронічно» інтерпретованих композитором у 

спиранні виключно на власну думку (а не загальноприйняті мистецтвознавчі 

твердження): іронія Кастельнуово-Тедеско «переломлена в індивідуальному 

модусі творчих міжособистісних контактів. У ній знімається гострота гротеску, 

яким заповнені викривлені зображення персонажів Гойї. Вона переведена в 

площину доброзичливого глузування, гри контрастами, а не конфліктами. Тому 
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часто музика, викликана страхітливими образами візуального ряду, згладжує їх 

завдяки раціональності, стрункості та гармонійності створеного композитором 

звукового світу» [61, с. 145], що більш відповідало і статусу гітари як романтично-

ліричного інструменту. Логічним виглядає спирання композитора на символи, 

невідємні від епохи Гойї. Наприклад, уже в першому «музичному офорті» 

символом стає початкова тема-юбіляція, яка варіюється й набуває іспанського 

забарвлення вокального інтонування, виступаючи своєрідним портретом митця. 

Капрічіо № 18 (відповідає 43-му офорту з колекції Гойї) «Сон розуму породжує 

чудовиськ» у музичному зображенні моторошних чудовиськ обрає варіаційну 

форму, одночасно варіюючи незмінний бас типу чакони та мелодію. Підіймаючись 

спочатку вгору (до «чистоти думки») тема надалі спрямовується у catabasis, ніби 

нівелюючи попередні зусилля. У цілому усі капрічо демонструють постійне 

протистояння, з ефектом крещендуючого нагнітання у динамічному, ритмічному й 

фактурному аспектах. Універсальний, позачасовий символ смерті «Dies Irae» 

полягає в основу пасакалії капрічо № 12 («Нічого не поробиш»). Невідворотність 

смерті зображеної на картині осудженої жінки втілює настрій та образ знаменитої 

іспанської інквізиції та і загально-трагічної атмосфери безвиходдя людини. 

Варіаційна форма секвентної теми доводить образ до вражаючого передсмертного 

благання й страху. Цікавим є додекафонне капрічо № 15 («Може учень знає як 

краще?» - зображення ослів – учня та вчителя) – до чого у цілому не схильний 

композитор. Тож Тедеско зробив тут саме пасквіль на 12-тонову систему 

Шенберга, яку не вважав музикою.  

На жаль, чудова музики Капрічо не стала «гітарною класикою, на відміну від 

«Сонати пам’яті Боккеріні» та Концерту для гітари з оркестром D-dur 

Кастельнуцово-Тедеско. Соната  є взірцем неокласицизму в гітарній музиці ХХ 

століття, що «розсуває традиційні рамки жанру поряд з кращими його зразками у 

творчості сучасників Кастельнуово-Тедеско – М. Понсе, А. Хосе, Х. Турина та ін. 

Соната виявилася серед перших великих творів для гітари початку ХХ століття, 

головним ініціатором і натхненником яких був А. Сеговія» [61, с. 224].  

Чотиричастинний сонатний цикл (не характерний для сонат Л. Боккеріні, 

якому він присвячений) апелює до форми інструментальних квінтетів італійського 

композитора XVIII століття за участю гітари. Танцювально-моторна ГП І частини 
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(з характерним для музики стилізуємого періоду лаконічним викладом тематизму 

без поза істотного мотивного розвитку, «неконфліктними» контрастами, 

переважаннями презентативності перед інстенсивністю) апелює до початку Allegro 

giusto з бокерінівського Квінтету № 5. Зв’язуюча партія перевищує свою 

функціональність індивідуалізовано-виразною темою, а ПП не складає жанрового 

контрасту, зберігаючи лише класичне тональне співвідношення (що відповідає 

традиція старовинної сонатної форми. Невелика розробка (з інтонаційними 

взаємообміном тем) переходить у велику репризу, суттєво збільшену за рахунок 

каденційного епізоду ГП, додаткових секвенцій ПП, тривалого розробкового 

становлення заключної партії та коди (на матеріалі ГП) з композиційною аркою до 

цілого частини. ІІ частина, у жанровому-темповому- тональному контрасті 

демонструє риси й характер старовинної італійської сициліани, з контрастом тем 

(друга з них, експресивно-пристрасна, втілю модель знаменитого іспанського 

танцю М. де Фальї з опери «Життя коротке», що також є в репертуарі автора 

нраукового обгрунтування). ІІІ частина майстерно відтворює стилістику 

придворних танців класицизму, а  ІV  - стає осереддям віртуозного начала Сонати, 

де «гарячі» іспанські мотиви конкурують з плавними «переливами» романтично-

арпеджованих пасажів у повільному темпі (що надзвичайно органічно втілюється 

у гітарному інструменталізмі). 

Концерт D-dur Кастельнуово-Тедеско написаний в одному році з Концертом 

Родріго «Аранхуес», обидва стали серйозною сходинкою академізації гітари. Сам 

Кастельнуово називав Концерт одним з кращих своїх творінь. Цей тричастинний 

концерт, з ідеальним балансом між гітарою та оркестром, чудово втілює «улюблені 

гітарні» класико-романтичні естетичні та мовні принцип, стверджуючи важливість 

і популярність неокласицизму в гітарному репертуарі.  

Знаменитий іспанський композитор Хоакін Родріго (1901-1999) відомий, 

насамперед, завдяки двом своїм творам: концерту «Аранхуес» (1938-1939) та 

«Фантазії для шляхетного лицаря» (1955) – найбільш популярним творам для 

гітари. Важливу роль зіграло знайомство Родріго з Мануелем де Фальєю. Творчість 

Хоакіна Родріго відзначено неповторною своєрідністю стилю, глибинними 

зв'язками з іспанським фольклором, народними традиціями музикування. Серед 

творів Родріго для гітари-соло «Похвала гітарі» та п'єса «Запрошення та танець», 
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написана на згадку про Мануеля де Фалью, що здобула першу премію на 

Міжнародному конкурсі гітаристів у 1961 році у Франції. Андресу Сеговії Родріго 

присвятив «Фанданго». Мабуть, жоден із сучасних композиторів не зробив такого 

значного внеску в гітарну літературу. Створені ним за ці роки твори – одна з 

безперечних вершин іспанської та європейської музики нашого часу. Могутній 

талант художника, який оволодів усім багатством здобутків не тільки вітчизняного, 

а й світового музичного мистецтва (зокрема й мистецтва російського), дозволив 

композитору створити унікальну галерею глибоко національних образів, 

неповторну музичну Іспанію Хоакіна Родріго. Гітарна п'єса Родріго «Пам'яті 

Мануеля де Фальї» була удостоєна в Парижі в 1961 першої премії. Його твори, 

особливо концерт «Аранхуес» є безперечною «гітарною класикою» ХХ і ХХІ 

століть. 

Концерт «Аранхуес» втілює феномен іспанського неокласицизму. Серед 

п'яти гітарних концертів Родріго, за словами Хосе Доніса, три концерти 

безпосередньо співвідносяться з музикою різних епох: «”Аранхуезький концерт” 

звернений до класицизму; “Фантазія для джентльмена” цитує твори іспанського 

барокового композитора Гаспара Санза; концерт “Мадрігал” відтворює жанрово-

стильові особливості мадригалів ренесансного композитора франко-фламандської 

школи Жака Аркадельта» [154, 63]. Концерт «Аранхуес» – свого роду емблема не 

тільки гітарної спадщини композитора, а й гітарної творчості у цілому як 

найчастіше виконуваний віртуозний твір. В «Аранхуесі», як і інших творах, 

відчувається досконале знання. Однак тут особлива сила та глибина проникнення 

в лексику досконало знаної автором народної музики реалізується не шляхом 

цитування, а через здатність «мислити її ідіомами без прямих запозичень» [85, 122]. 

У першій частині концерту Allegro con spirito панує дух фламенко – емблема, 

символ музичної Іспанії та… гітари. Каскад танцювальних мелодій відтворює 

карнавальну ходу, святкування, сієсти, з нестримними веселощами запальних 

ритмів, емоційних сплесків, експресивної жестикуляції, гострих гарячих емоцій 

радості, сміху, тріумфу, а також грайливих сцен, що супроводжують театральне 

дійство. Гітарною презентацією мистецтва фламенко є специфічні прийоми гри, 

ритми та мотиви (на прийомах расгеадо і пікадо, пасажній техніці, жанровій основі 

танцювальних ритмів андалусійського булеріасу) – з них і починається концерт, 
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демонструючи першість гітари як головного носія атмосфери фламенко. Компас 

(організація акцентів та дольної пульсації ритмічної структури булеріасу) пронизує 

всю першу частину концерту, виявляючись то в пасажному, то в акордовому 

викладі. Родріго активно варіює ритміку танцю, поєднуючи дводольні та тридольні 

елементи у різних голосах партитури, що створює особливу метричну поліфонію 

фламенко. Низка контрастних тем, як характерна структурна особливість 

фламенко, в першій частині концерту зазнає впливу логіки сонатної форми, 

водночас зустрічно на неї впливаючи. Тема побічної партії контрастна: вона 

лірична, близька до розспівності, схожа на тихе звучання проникливого жіночого 

голосу з відтінками внутрішнього прихованого драматизму (ПП передує коротка 

гітарна інтерлюдія, як у фольклорні традиції). Замість традиційної сольної каденції 

– тричі вставлені найтехнічніші «гарячі гітарні піки» в експозиції (ц. 9), у розробці 

та перед кодою (ц. 21), з високим ступенем напруги. Виконавцю необхідно 

правильно розрахувати дані «піки» ходо їх емоційних накопичень. Друга частина 

втілює одухотворене почуття любові, це одна з найбільш натхненних мелодій 

скорботної лірики у гітарній музиці ХХ століття  і найвідоміших у композитора. 

Тут задіяний цілий пласт іспанських культурних джерел, у злитті народно-

побутових та церковно-канонічних іспанських традицій. І тут гітара – доречний і 

яскравий символ. Поєднання фольклорних варіаційно-варіантних принципів 

розвитку та академічних концертних віртуозно-змагальних форм провокує 

наявність кількох сольних каденцій, а також внутрішню динаміку переходів у 

розгортанні подвійної тричастинної форми. Для виконавця Adagio відкриває 

блискучі можливості і віртуозної гри, і тембрально-динамічної глибини 

інструменту, з його генетичною близькістю іспанським традиціям паралітургійної 

сфери фламенко і глибинно-смислові параметри інтерпретативної глибини, що 

вміщують вічне кохання та вічна скорбота. Третя частина Allegro gentile 

демонструє точний за смаком та мовними засобами баланс між граціозністю 

класицизму та нестримним емоційним натиском іспанського свята, асоціюючись з 

придворними іспанськими танцями XVIII століття (різнометрична пульсація 

3/4||2/4||2/4||2/4||). Музикознавці й виконавці вбачають незмінну чарівність музики 

концерту у троїстому сплаві традицій іспано-італійської музики XVIII століття А. 
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Солера, Д. Скарлатті, екзотичного фламенко та неокласицистських прийомів ХХ 

століття, що і стало символом стилю Х. Родріго. 

Взагалі у ХХ столітті виявляються дві відцентрові тенденції щодо 

генетичного зв’язку гітарної мови і манери гри з національними традиціями: з 

одного боку, у гітарному виконавстві досить затребувані твори з яскраво 

вираженими ознаками тієї чи іншої національної традиції; більш того, Т. Іванніков 

вказує на пересування центру тяжіння нової гітарної музики до «периферії»; з 

іншого – класична гітара, як вказувалося у підрозділі 1.2.,  органічно вписується в 

атмосферу новаторства та різноманітних експериментів за принципом «пошуку 

нового звуку» (наприклад, гітара задіяна у Симфонії № 7 Р. Малера; з'являється в 

атональній «Серенаді» ор. 24 А. Шенберга в ансамблевому поєднанні). 

Як вже вказувалося, фольклорні та класико-романтичні інтенції активно 

наповнювали всі жанрові форми оригінального гітарного репертуару ХІХ і ХХ 

століть, передусім, через віртуозів і композиторів іспанської гітарної школи, а від 

другої половини ХХ століття – через латиноамериканські школи та унікальні 

африканські інтонаційні діалекти. Все це накладалося на накопичений гітарний 

досвід кількох століть і вписувалося в загальну парадигму авангарду, і далі 

постмодерну, символізуючи залучення до історичної пам'яті багатьох поколінь і 

народів (зокрема, тих, які століттями жили у своєму локальному специфічно-

замкненому етнічному музичному просторі). Вони утворили важливу лінію 

оновлення мистецтва та музики ХХ століття, позначившись на розвитку гітарної 

творчості і музичної, у цілому. Це безпрецедентний діалог культур, де гітарно-

далекофольклорні привнесення, поруч з неоромантизмом, неокласицизмом, 

неофольклоризмом та ін. нео-, підключилася до загальної тенденції договорення 

традиції як авангардної музично-естетичної парадигми. 

З написаних у період з 1950-х по 1970-і роки концертів для гітари з оркестром 

найбільш значущі та репертуарні: Концерт (1951) Е. Віла-Лобоса; «Фантазія для 

джентельмена» (1954) Х. Родріго; Концерт (1956) С. Доджсон; Концерт (1959), 

«Серенада» для гітари та струнних (1955) М. Арнольда; «Три графіки» (1950-1956) 

М. Охани; «Concierto madrigal» (1966), «Concierto Andaluz» (1967) Х. Родріго; 

«Concierto de Castilla» (1960) Ф. Морено-Торроба; «Concerto for guitar and small 

orchestra» (1974) Л. Берклі; Концерт (1970) Р. Беннета та інші. Їх також можна 
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причислити до «гітарної класики», адже оригінальна велика форма (ще й подібної 

якості, від світових «світил») завжди у попиті. 

Не менш важливим фактором для європейської (і американської) 

академічних композиторських шкіл другої половини ХХ століття стає можливість 

звукового оновлення за рахунок «свіжості» гітарного тембру, зокрема, залучення 

його до вже сталих композиторських експериментів. Так, препароване звучання 

відтепер використовується й у гітарних творах («Ring around the moon», «Едіпус», 

«Плектр», «Ритмічні танці» Г. Парча; «На кінчику коливання» В. Хеллерма); так 

само й – мікротонові засоби, природні у струнних, навіть з ладами на грифі (у 

Концерті «Три графіки», «Якщо день настане» М. Охана), електронні звучання в 

оркестрових партитурах Л. Беріо, К. Пендерецького, А. Шнітке, С. Райха, з 

аудіокасетою або аудіодиском («Electric Guitar Phase» С Райха), специфічні 

гітарно-інструментальні прийоми у творах М. Кагеля («Sonant» для гітари, арфи, 

контрабасу та ударних, «Під струмом»), Х. Вольфа («Електрична весна» І, ІІ, ІІІ); 

К. Пендерецького («Actions» та «Partita»); Дж. Крама («Songs, Drones and Refrains 

of Death»). Тобто гітара стає джерелом бажаного «нового звуку», одягаючи 

авангардне «вбрання». Ці твори не назвеш репертуарними (адже дається взнаки 

гітарна традиційність), але сама їх поява (як композиторського і виконавського 

артефакту) відтворює нові процеси гітарного і музичного у цілому мистецтва. 

Для розвитку сольного концертного виконавства вкрай важливим стає 

надзвичайне нарощування художньозначимого оригінального репертуару 

(статистику наведено у підрозділі 1.2.). Нової актуальності набуває співтворчість, 

адресована великим композиторам епохи від не менш великих гітаристів, зокрема 

Лео Брауера та Джуліана Бріма. 

Кубинський композитор, гітарист і диригент Лео Брауер (н. 1939) – 

найвпливовіше ім’я в гітарному репертуарі (і не тільки). Його початково авангардні 

тяжіння (алеаторика, мінімалізм, спонтанність розвитку й форми, на що гітаристи 

не зважувалися у цілому) у 1960-ті роки змінилися на більш класично-мелодійні й 

гармонічні «симпатії». Незмінною залишилась прихильність до поєднання 

академічних (авангардних або помірно-класичних)  композиторських засобів з 

жанровою та мовною специфікою фламенко. Але «творчість Лео Брауера в 

гітарному середовищі – це «вибух бомби», яка відкриває двері до принципово нової 
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доби гітарної музики – концептуальні жанри» [21]. Його «Пейзаж із дощем на Кубі» 

(1984) відомий використанням елементів мінімалізму. Втім, в одному з інтерв'ю 

Брауер говорить про свою творчість так: «Мій стиль – це той, який я сам назвав би 

«арфо-гітарним». Це – гітара-оркестр (курсив наш – І.К.), де всі елементи 

композиції близькі до оркестрових прийомів, більше, ніж тих прийомів, що стали 

«кліше» для гітари. Я завжди використовую «гітару-арфу», яка звучить, 

резонансна. Я намагаюся уникнути «ударної» чи «мелодійної» гітари. Чотири 

прості ноти дають мені привід для великих розмірів. Мелодія за всіх часів була 

королевою музики, але нині цього чомусь немає. Моя гармонічна мова базується 

на екстенсивному використанні спектру звуку, - так само, як це робили і Равель, і 

Дебюссі» [150]. «Пейзаж з дощем на Кубі» разом з «Кубинським пейзажем з 

Румбою» для квартету приготовлених гітар та «Кубинським пейзажем із 

дзвіночками» для гітари соло складають цикл «Кубінських пейзажів», виявляючи 

комплекс важливої національної символіки: таємничий тропічний ліс – символ 

життя; національний танець румба – символ духу Гавани (символ молодості); 

давній ритуал із дзвіночками – символ смерті. Таким чином вибудовується 

концептуальна лінія «народження – молодість – смерть». Тож бажано їх в такому 

порядку цілком і виконувати.  

Від талановитої композиторської руки Л. Брауера гітаристи отримали цілу 

низку творів найсучаснішого гатунку: «Elogia de la danza» (1964), «Кантикум» 

(1968), «Вічна спіраль» (1971), «Парабола» (1973), «Tarantos» (1977), хоча деякі зі 

своїх авангардних опусів композитор знищив, звернувши на базові «старі 

універсальні закони музики» : цитати, алюзії, акорди, мелодику і т.п. Цей третій 

[152, с. 15]. Брауер збагатив гітарний репертуар 10 концертами для гітари з 

оркестром, Подвійним концертом для гітари і скрипки з симфонічним оркестром; 

творами для гітари соло – «El Decameron negro» (1981), «Preludios epigramaticos» 

(1981), «Etudios simples» (Vol.2) (1983), «Paisaje cubano concampanas» (1986), 

«Retrats Catalans» (1983), Соната для гітари соло (1990), «Hika» пам'яті Тору 

Такеміцу (1996) та іншими. Усі вони містять різні композиторські техніки і 

прийоми – від академічних до авангардних та джазових; надзвичайний автрський 

синтез африканського та іспанського колориту є кубинським фольклором. 

Композитор пише: «Якщо звернутися до ритуальної афро-кубинської музики та 
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простежити її мелодику, то виявляться елементи, спільні з візантійським чи 

грегоріанським співом: особливі каданси та ритміка» [78]. Впізнаване ритмічне 

відчуття проникає усю музику Брауера, зокрема гітарну –  «Хвала танцю» (1964), 

«Характерний танець» (1956), «Танець Альтіплано» (1964) та ін. 

Знаменитий (і репертуарний) твір Брауера «Хвала танцю» має двочастинну 

структуру: І частина (Lento) – у дусі західноєвропейського авангарду (з відсутністю 

тонального центру, розірваністю мелодійних ліній, але стабільністю 

танцювального ритму), а ІІ (Ostinato) являє характерні афро-кубинські ритми й 

мотиви (де слабкі долі гостро акцентовані, а тридольність змінюється 

контрастними квадратами на форте). Ритм тут домінує (що характерно для епохи), 

підкреслюючись дисонантними утвореннями. Такими ж рисами відмічений і 

«Характерний танець», з його джазовою специфікою (африканське коріння, як 

відомо, має пряме відношення до джазу). У сюїті «Чорний Декамерон» (І – «Арфа 

воїна», ІІ – «Втеча коханих по долині луна», ІІІ – «Балада закоханої діви») 

демонструються знову нефіксована тональність (без знаків при ключі), різні види 

фактурного вирішення («гітарні» арпеджовані фігурації, репетитивні та інтервальні 

структури, звичайно – афро-кубинські ритми). 

При наведених характеристиках Брауеру вдається завжди залишатися у 

рамках музичного академізму, підтверджуючи цю тезу так: «Не можна оцінювати 

мої гітарні твори без урахування сотень, що їм передували» [лео бр]. В репертуарі 

сучасних гітаристів найвідомішими є сюїта I (1955), прелюдія (1955), 

«Характерний танець» (1956), фуга I (1957), п'єси без назви I та II (1957), III (1963), 

«Три замальовки» ( 1959), «Хвала танцю» (1964), «Один день у листопаді» (1968), 

«Чорний Декамерон» (1981), Варіації на тему Джанго Рейнхардта (1984), Збірник 

етюдів (1973) та ін. 

Творчість Брауера спирається на кубинський фольклор, але відображає і різні 

музичні течії, вона самобутня і має характеристики індивідуального 

композиторського стилю. Наявність джазових рис, що проявилися, перш за все, в 

ритміці, є цілком закономірною, адже афро-кубинський фольклор має спільні 

корені з джазом. Усе це отримує найрізноманітніші форми – від малих (наприклад, 

танцювального характеру) до авангардних багаточастинних опусів, так само 

широкі обрії мають жанровий та стилістичний діапазон творчості композитора. 
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Знаковим для ХХ століття є й гітарна музика французького композитора та 

гітариста Роланда Дієнса (1955-2016) – вона присутня в репертуарі практично усіх 

гітаристів сучасності. Володар найвищих нагород кількох престижних гітарних 

конкурсів, Дієнс ще й блискучий композитор і взагалі різнобічний музикант. В його 

композиторському арсеналі твори для гітари соло, по два для квартетів та октетів, 

концерт для гітари та струнного оркестру (Concerto Metis), концертино для флейти 

та гітарного ансамблю (Air Ascendant Terre), концерт для гітари та ансамблю і т.д. 

Роланд Дієнс відомий також своїми гітарними арранжуваннями. Великою 

популярністю користуються його твори «Tango en skaï» та «Valse en skaï» (ці назви 

помилково перекладаються як «Небесне танго» та «Небесний вальс», тоді як Дієнс, 

маючи на увазі «несправжній» характер цієї музики, використав слово skaï, що 

означає одну з марок штучної шкіри). його відданість джазу більш ніж очевидна. 

Загалом його творчість у руслі джазу можна розділити на два блоки – аранжування 

та авторські роботи. Так, до альбому «Anyway» увійшли знамениті джазові 

стандарти, такі як «A Night in Tunisia» трубача та джазового імпровізатора, лідера 

авангардного джазу Діззі Гіллеспі, «Berimbau» гітариста і композитора Б. Пауелла 

та ін; а також оригінальні твори – «Anyway», «Djembe», «Sols d'Ièze».   

Переважна більшість п'єс Дієнса відрізняються віртуозністю і розраховані на 

виконавців із найвищим ступенем виконавської майстерності. Сам маестро 

майстерно володіє інструментом та максимально використовує його музично-

виразні можливості. Наприклад, п'єса A Night in Tunisia (що увійшла до збірок 

Anyway і Night and Day) починається з перкусійних постукувань по корпусу гітари. 

Потім вкрадливо починається басовий вступ, який здійснюється прийомом легато 

однією лівою рукою, тоді як права продовжує відстукувати ритм. Для цього 

композитор використовує два рядки, що не характерно для запису гітарних п'єс 

(перкусійна лінія розташовується на нижньому рядку, а мелодія – на верхній). Сама 

тема у Дієнса дещо змінена ритмічно – замість тріолі на початку першої пропозиції 

він використовує рівні восьмі з метричним зміщенням на другій частці. Тема має 

типову форму джазового стандарту. Цікаво, що у частині А використовується 

латиноамериканський ритм, а частині У – свінг. Після теми замість імпровізації 

розробляється матеріал композиційно. Застосовується великий спектр динамічних 

відтінків - від гострих ударів по басах до ніжного шарудіння піццикато. На 
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завершення виконавець різко відпускає шосту струну на тон і повільно повертає її 

до тоніки. П'єса немов розфарбована голосами, які мають свій тембр і незалежний 

ритмічний малюнок - завдяки оркестровому мисленню композитора та різним 

прийомам, створюється відчуття, ніби звучить цілий ансамбль. У цьому сенсі 

цікавою є обробка Р. Дієнса «Berimbau». Цю п'єсу, написану Б. Пауеллом, грали 

багато відомих музикантів. Однак Дієнс зробив аранжування абсолютно по-

новому, застосовуючи свій багаж високої віртуозності та вишуканої фантазії. Як і 

в попередній композиції, тут багато перкусійних елементів, які маестро витягує, 

починаючи від грифа і просуваючись до підставки, таким чином використовуючи 

різні тембри інструменту. Використовується прийом «бенд», що прийшов із блюзу. 

Ритм постійно нагнітається, навіть у частині, де проходить лірична тема, арпеджіо 

звучить у басах, тоді як мелодія акордами проводиться на верхніх струнах.  

В репертуарі автора наукового обгрунтування стійко «прижилися» Сюїта 

«Hommage a Villa–Lobos» і знаменита Libra Sonatinе. Сюїта (звичайний переклад – 

«Пам'яті Віла–Лобоса», більш точний – «Данина пам'яті Віла–Лобосу») являє 

собою типову для гітарної музики велику форму – чотиричастиний сюїтний цикл. 

Звертаючись до меморіальної тематики, Р. Дієнс мислить стильовими 

першоджерелами через  призму власного стилю і манери гітарного письма. Більш 

того, він прагне знайти співзвуччя власного бачення «образу гітари» тим 

світосприйняттям, яке відображене в стилізованому матеріалі. Метод стилізації-

аранжування і демонструє даний  сюїтний цикл (1997). Французька за духом 

дебюссіївська «контрольована імпровізація» виявляється для Р. Дієнса близькою 

латиноамериканському (бразильському) стилю, представленому в класичному 

варіанті Е.Віла–Лобосом. Усі частини мають власні програмні назви. Перша – 

«Climazonie» (дослівно – конгломерат слів «клімат» і «Амазонія», що типово для 

тяжіючого до нової словотворчості Р. Дієнса) – введення в інтонаційну атмосферу 

творчості Е.Віла-Лобоса, пов'язану з картинністю, пленерністю, 

звукозображанням, що йде від синтезу традиційних європейських прийомів 

звукопису з національним музикуванням. Друга частина «Danse caracterielle et 

Bachianinha» (найбільш точний переклад – «Танець в характері Бахіани») – 

своєрідна стильова цитата на лобосівську Арію з 5–ї Bachiana, але перероблену у 
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французькому танцювальному дусі, в якій бахівська мікроінтонація, в свою чергу, 

розробляється в стилістиці латино-американського джазу. Третя частина 

«Andantinostalgie» («ностальгічне андантіно» – знову сплав двох слів: «андантіно» 

і «ностальгія») – найбільш «французька» з частин сюїти, де Р. Дієнс бере за основу 

шансон і комплекс інтонацій, пов'язаних з французькою маршево–танцювальною 

ритмікою, фарбуючи їх блюзовою стилістикою. Четверта частина «Tuhu» (танець-

токата) – повернення до вихідного латино-американського інтонаційного 

прообразу, експонувалася в першій частині; «Туху» – музичний портрет Е.Віла–

Лобоса, якого в дитинстві через жвавість його характеру називали «tuhu» – 

найбільш точний російський переклад цього слова – «маленький вогник». Таке 

планування частин ґрунтується на властивому мисленню Р. Дієнса вільному 

з'єднанні всіляких інтонаційних джерел («музичних ідіом», за Ш. Біверсом [149]), 

що об'єднуються в цілісну композицію «під егідою» гітари як інструменту 

універсального типу. Музичне мислення Р. Дієнса – це оперування інтонаційними 

моделями, призначене для вирішення певного творчого завдання. Специфіка 

музично-інтонаційного тезаурусу Р. Дієнса-композитора, що включає широке коло 

жанрово-стилістичних асоціацій, вільне оперування різними музичними лексемами 

в умовах методу, формульованого їм самим як аранжування-стилізація, повністю 

відображена в полісемантичних параметрах задуму аналізованої сюїти. Сюїтний 

цикл для Р. Дієнса – привід показати комплекс виразно–технічних можливостей 

гітари–соло при створенні великомасштабної багаточастинної композиції, в якій 

сюїтність тяжіє до композиційної неподільності і наближається до сонатної 

циклічності. Для Р. Дієнса програмний сюїтний і сонатний цикли мають більше 

спільного, ніж відмінного. Звідси і ті засоби циклізації, які наближають «Hommage 

a Villa–Lobos» до програмної сольної гітарної сонати (зразок – його «Libra 

Sonatinе»). 

Остання є своєрідним компендіумом гітарно–фактурних прийомів, властивих 

письму Р. Дієнсу–композитору, а в його власному виконанні – і стилю сучасної 

французької гітарної школи в цілому. У самій назві твору і його частин (I ч. – 

«INDIA», II ч. – «LARGO», III ч. – «FUOCO») відображена оригінальна синтетична 

(еклектична) стильова концепція автора. «сонатність» постає в симбіозі з 
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сюїтністю, що відображено і в наявній на сьогоднішній день практиці окремого 

виконання частин циклу. Особливо часто окремо виповнюється фінал, іноді – 

перша частина. Орієнтація на «piece» і їх цикл визначає лаконічність форми «Libra 

Sonatine», де основний звуковий час займає 30–тактове «Largo» з повторами 

розділів (час загального звучання циклу по метроному визначено Р. Дієнсом як 

14'11''). З іншого боку, музичні ідіоми, представлені в тематизмі і фактурі «Libra 

Sonatine», далекі від стилізації під виключно французький стиль. Цей твір – зразок 

програмної інструментальної музики для гітари, пов'язаної з «мотивом 

подорожей», «мандрів», що йде від романтичної традиції («Роки мандрів» Ф. 

Ліста). За наявними відомостями, які підтверджуються назвою першої частини 

(«INDIA»), твір планувалося Р. Дієнсом як відображення в музиці вражень від 

поїздки в цю країну (1985 г.). Однак програмно–сюїтний задум зазнав змін у зв'язку 

з обставинами подорожі автора, ледь не обернувшись його смертю. Звідси – 

динамічна напруженість і сонатна спрямованість в музиці циклу, що відображає 

протиборство особистості і обставин, позначену генеральним контрастом 

«LARGO» ( «гітарна арія» в формі пасакалії) і стрімкого «FUOCO» (бурлеск). 

Перша частина сонатіни (Allegretto) побудована за принципом зовні 

«калейдоскопічного», вільного (libra) чергування тем і фактур в часі–просторі 

форми. Спогади про різну музику, зафіксовані в пам'яті мандрівника, як би 

спалахують і гаснуть, поєднуючись з новими музичними враженнями, 

почерпнутими під час подорожі.  

Мені особливо подобається фінальна частина «Libra Sonatine» – «FUOCO» 

(Vite et rythmique), яка за темпом перегукується з «INDIA» і містить багато 

спільного з нею в фактурно–гармонічних рішеннях (однотипна фактура «бас–

фігурація» в початкових фактурних осередках) і навіть тональності (G–dur – перша 

частина, паралельний е–moll – фінал). Разом з тим, «FUOCO» відрізняється більш 

швидким темпом, що створюється не за рахунок метричної пульсації (вказівки по 

метроному: в першій частині чверть = 132, в фіналі половинна = 66, що означає 

один і той же темп), а за допомогою ритму (в «INDIA» фігурації дані восьмими, в 

«FUOCO» – шістнадцятими). Таке ритмічне прискорення до кінця форми властиво 

класичним (фактурним) варіаціям, риси яких присутні в імпровізаціонно–

варіантному розвитку тематизму і фактури «Libra Sonatine». 
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Сьогодні, не побоюючись перебільшень, можна сказати, що Роланд Дієнс є 

одним із найвіртуозніших гітарних виконавців та талановитих композиторів 

сучасності. Його музична мова насичена елементами різних етнічних культур, 

фантазія у сфері музично-виразних засобів збагачує можливості інструменту. Р. 

Дієнс - сучасний композитор, його твори народжуються з навколишньої звукової 

дійсності - джаз, французька міська пісня (шансон), латиноамериканські ритми - 

вся ця музика, якою просякнуте повітря сучасної культури, живить його творчість, 

і матеріалізується у вишукані музичні образи. Р. Дієнс спеціально виділяє і фіксує 

в нотному тексті три моменти. Перший стосується налаштування «базового 

акорду». Він, як правило, даний на початку твору із зазначенням аплікатури. 

Другий момент пов'язаний із застосуванням «ефекту загасання» тривалість звуку 

або акорду, що досягається спеціальним прийомом: спираючись ребром долоні 

правої руки на підставку, гітарист плавно накриває долонею струни, досягаючи 

особливого diminuendo (ефект «halogene» – згасаючої галогенної лампочки, як 

позначає його сам Р .Дієнс в коментарях до «20 Letters»). Третій момент 

спрямований на уникнення «галасливого» руху пальців лівої руки виконавця на 

басових струнах. Цей прийом позначається за допомогою багаторазово 

перекресленння прямої лінії, що з'єднує басові звуки в фактурі, і сприяє більш 

плавного та чистого, вільного (relaxe) їх поєднання. 
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ВИСНОВКИ 

Питання репертуару у всі часи виступало ключовим для успішної музично-

виконавської практики, саме виконувана музика дозволяла виконавцеві виявити 

свою професійну майстерність і артистичний талант, стати улюбленцем публіки, 

впливаючи на її художні смаки, залучати прихильників конкретного виду 

інструменталізму на концертних майданчиках та в навчальних класах, або (у 

випадку невдалого вибору творів для виконання) – починати спочатку 

завойовувати серця слухачів та професіоналів. Саме на виконавцеві лежить 

відповідальність щодо виховання публіки через взірці музичного мистецтва, адже 

композитор (якщо він одночасно не є виконавцем) не має безпосереднього 

комунікативного контакту зі слухачем (ми тут не враховуємо прослуховування у 

записах, адже і останні не відбудуться поза інтерпретативно-виконавської участі), 

причому кожен композитор прагне «отримати» найкращого виконавця, від якого 

залежить успіх твору. З іншого боку, на вибір репертуару (особливо сьогодні) часто 

впливають зовнішні чинники (конкретика концертного приміщення та слухацької 

аудиторії, контекстно-подієві умови виконання, ринкова складова музичної 

індустрії тощо). Але у будь-якому випадку художнє обличчя кожного виконавця та 

кожної інструментальної культури розкривається, перш за все, через репертуар, 

передусім – написаний спеціально для даного інструменту, але й художньо-

перекладний. Фактично репертуарна проблематика є невичерпною для 

дослідження й практичного застосування, але завжди є і буде актуальною для 

виконавців, композиторів і слухачів. 

Виконавець і репертуар пов’язані за принципом доцентрового руху, 

взаємоподібно репрезентуючи переваги один одного. Сучасні умови виконавської 

творчості спрямовують музикантів до репертуарного універсалізму у відтворенні 

різноманітних стилів, жанрів та виконавських манер. Втім, як і раніше, цінується 

«стильність» індивідуальної виконавської манери, а у певних випадках, і 

репертуарно-стильової спеціалізації виконавця, де він виступає безумовним 

авторитетом щодо даної музичної епохи, стилю, жанру, композиторської творчості 

тощо. Тому підбір концертного репертуару є найважливішим етапом роботи 

виконавця, і не тільки у його власній кар’єрі, адже репертуар сукупності виконавців 

свідчить про музичні привілеї певного історичного періоду, стильового нахилу, 
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національної музичної спадщини, конкретної інструментальної культури, 

виконавсько-педагогічної школи  тощо. При цьому репертуар одночасно 

представляє собою «живу», гнучко-рухому організацію, адже знаходиться «в 

руках» безпосереднього і необхідного учасника музично-комунікативного акту – 

виконавця – який завжди має можливість варіювати навіть продумані сталі 

концертні програми. У цілому ж онтологічний статус художньої комунікації як 

складної нелінійної, багаторівневої «відкритої» системи (композитор-виконавець-

слухач) утворює особливий полісемантичний художній простір, що володіє 

стилістичним та жанровим різноманіттям; індивідуалізованими та узагальненими 

інтенціями. Фактично це і є царина репертуару, на основі якого (а також 

індивідуальної артистично-інтерпретативної манери) виконавець вибудовує 

комунікаційну модель на основі образного мислепочуття за допомогою 

інструментальних засобів виразовості (конкретного інструмента). 

У вказаній полісемантиці художнього простору сучасного концерту 

особливого значення набувають втілення актуальних концепцій часопростору, 

зокрема, й сценічного. Адже сьогоденне мистецтво прагне співзвучності до вимог 

глобальної реальності, де від митця (і виконавця, у першу чергу) очікується 

включеність до єдиного комунікативного поля смислів та відповідних музичних 

втілень, зокрема, до нового синтезу мистецтв. Сучасні виконавсько-концертні 

форми у їх комунікативній спрямованості актуалізують такий синергійний вид 

організації сценічного часопростору, як відеоряд, супроводжуючий гру на 

інструменті, що сприяє посиленню естетичного та емоційного впливу музичного 

твору на основі природної синергетики сприйняття завдяки організованій взаємодії 

багатьох каналів різних типів, і є органічним навіть у творах, автори яких не 

передбачали подібного синтезу (наприклад, у виконанні музики старих майстрів). 

за умов грамотного підбору зорового матеріалу, здатне підключити додаткові 

імпульси паралельного сприйняття, а також слугують творчою лабораторією 

виконавця у презентації його репертуару.  

Виконавський репертуар (перелік виконуваних творів) не є стихійним 

явищем, а є результатом свідомої дії певних загальних принципів та специфічних 

скерувань на шляху вирішення різних завдань та цілей. Так  виникає явище 

репертуарної політики (конкретних принципів вибору творів) або, навіть, 
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репертуарних стратегій, які визначають генеральні вектори творчої діяльності 

музиканта (наприклад, перевага певних стилів або авторів чи навпаки, стильова 

«всеядність», підпорядкування певному набору принципів тощо). Крім загальних, 

спільних для багатьох виконавських культур, принципів репертуарної політики 

(контекстно-подієвих умов виконання, ринкових особливостей тощо) практично 

кожен вид інструментально-виконавської творчості має свої властивості або власні 

стратегічні лінії. Мають місце такі і в гітарному виконавстві, що пов’язане, 

передусім, з історико-культурним і соціальним контекстами розвитку конкретного 

виду інструменталізму, органологічними властивостями інструментарію та 

виконавськими стилістичними традиціями гри. 

Протягом ХVІ-ХІХ століть гітара, за влучним виразом А. Сеговії, 

перебувала, в основному, у «зачарованому колі» відсутності «власного» 

професійно-композиторського компендіуму – авторів спеціально написаної для 

цього інструмента музики, єдиного центру інструментальних майстрів або їх 

координованого об’єднання, а також спільноти мотивованих, переконливих 

виконавців, що віртуозно володіють інструментом і достатньою волею до 

прагнення репертуарних та стильових новацій. Тільки на рубежі ХІХ – ХХ століть 

остаточно була модернізована й стабілізована конструкція самого інструмента 

(А. Торрес), що, багато в чому, інтенсифікувало спрямовану роботу з поповнення 

й збагачення гітарного репертуару (Ф. Таррега, М. Льобет, Е. Пухоль та ін.). Від 

1930-х років і далі протягом ХХ століття гітара не тільки висувається на велику 

концертну сцену (передусім, завдяки зусиллям блискучого гітариста, наділеного і 

композиторським талантом, А. Сеговії), а й набуває широкого обсягу рекламно-

популяризаторської інформації (преса, записи, виконавська публіцистика, інтерв’ю 

тощо). Головне ж – гітара і гітаристи, наразі, отримують необхідний компонент 

розвитку будь-якої інструментально-музичної культури – власний репертуар, 

спеціально створений композиторами першого ряду даної епохи (К. Дебюссі, Д. 

Мійо, Б. Бріттен, У. Уолтон, Е. Вілла-Лобос, А. Хінастера, Х. Родріго, Л. Брауер та 

інші), звичайно у щільній творчій співдружності з виконавцями-гітаристами (теж 

найвищої категорії виконавської майстерності). Такий альянс композиторсько-

виконавських великих імен і утворив підгрунтя «золотого століття» гітари.  
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Іншим важливим фактором утворення останнього слугувала одночасна 

інтенсифікація формування національних гітарних шкіл – європейских, 

американських та азіатських, які не тільки зазнали заслуженого світового визнання, 

а й ініціювали «свіжий струм» музичної мови ХХ века (зокрема, африканські та 

південно-американські ритми, певні гармонічні структури тощо).  

Третім фактором утворення усіх періодів зльоту гітарного мистецтва слід 

назвати їх прямопропорційний зв'язок з модернізацією конструкції інструмента. 

Саме цей органологічний фактор спричиняв підвищення інтересу до гітари з боку 

музичних діячів і як наслідок – розвиток професійного виконавства, концертного 

репертуару, виконавської техніки та методики викладання.  

Четвертий, органологічно-звуковий, фактор гітарного «буму» викликаний 

звукообразною, звукотембральною парадигматикою ХХ століття, коли «стара 

нова» гітара для лідерів європейського та американського авангарду й постмодерну 

(П. Булеза, Х. Хенце, М. Кагеля, К. Пендерецького, Л. Беріо, Дж. Кейджа, Дж. 

Крама, Л. Брауера та ін.) стала джерелом нового звуку (препарованого, 

мікротонового, електронного), несподівано ставши важливим носієм 

найсучаснішої музичної естетики. Остання ж третина ХХ століття спрямувала 

гітару до епіцентру експериментальних музично-мовних та стилістичних течій. 

Практична ситуація гітарного «буму», тим не менш отримала власну специфіку з 

точки зору гітарних репертуарних стратегій. Мовна та концептуально-образна 

складність нових композиторських технік не завадила таким опусам бути 

визнаними найкращими гітарними творами століття (напр., «Ноктюрнал» Б. 

Бріттена, Сонатіна Л. Берклі та ін.), але і не допомогла їм стати репертуарними. 

Вони увійшли до «золотого фонду» гітарного репертуару, але не стали (можливо, 

поки що) його класикою. 

Але усі хвилі інтенсифікації гітарної творчості – рубежу ХVІІІ-ХІХ, ХІХ-ХХ, 

кінця ХХ століть, у сукупності органологічних засад, виконавських та 

репертуарних виходів (останній особливо «вибухнув» в останні чверті ХХ століття) 

– демонструють стійкі репертуарно-стилістичні тенденції до: 

 1) «договорення» попередньої традиції (класицизму та романтизму під час їх 

повсюдного «відходу»);  
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2) загальної схильності до особливо стійкого збереження романтичних 

(неоромантичних) засад в образній палітрі та мовній інструментальній системі.  

Така ситуація обумовлена, з одного боку, загальною схильністю людства до 

естетики Краси романтизованого світовідчуття (як загальноприйнятої, так і 

«всупереч», задля дотичності до Краси на фоні не-Краси); з іншого боку – 

тривалими традиціями романтично-чуттєвої (завжди зрозумілої) манери гітарної 

гри, що гарантувало небайдужість аудиторії (особливо у тих демократично-

камерних шарах, куди гітара «ховалася» під час чергового спаду активності); до 

романтичної парадигми світосприйняття й звучання гітару «провокували» її 

органологічні (темброво-фактурні, артикуляційно-динамічні, природно камерні) 

властивості. При цьому гітара залишається відкритою до образних та мовних 

новацій (в силу тембрально-звукової «свіжості» та одночасно «старовинності» 

фактурних особливостей, конструктивної мобільності, презентабельно-

театралізованої демонстративності звуковидобування ритміки, багатоголосся, 

сонорно-інструментальних прийомів). 

Вказані специфічні схильності і традиції гри накладають відбиток на 

вибудування репертуарних стратегій. В результаті аналізу репертуару провідних 

виконавців на класичній гітарі (а також власного концертно-конкурсного і 

педагогічного досвіду) був виділений певний алгоритм повторюваності (що є 

найважливішим фактором існування репертуару). Це дозволило сформулювати 

поняття «гітарної класики», під яким розуміється певний шар повторюваного 

актуального репертуару оригінальної музики й перекладень, які апробовані в 

численних концертних, конкурсних та навчальних програмах і повноцінно 

відтворюють художньо-технічні можливості інструмента, а також 

інтерпретативні артистічні та віртуозні (у широкому сенсі) характеристики 

сучасного виконавця-гітариста. 

Безперечною гітарною класикою можна вважати: 

-  твори великих гітаристів, що ініціювали та впровадили своєю 

виконавсько-композиторською творчістю періоди зльоту гітарного 

мистецтва і «зсередини» знали, відчували й втілювали найкращі гітарні 

прийоми гри (Л. Леньяні, М. Джуліані, Х. Кардоссо, Ф. Сор, Д. Агуадо, Ф. 

Каруллі, Ф. Таррега, М. Льобет, А. Сеговія, Х. Морель, А. Барріос, Е. 
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Пухоль, А. Хосе, К. Доменіконі, Т. Такеміцу, Р. Дієнс, Л. Брауер, Ш. Рак, 

У. Дойчинович та ін.); 

-  музику композиторів-професіоналів, спеціально написану для гітари у 

щільній творчій співдружності з вказаними вище виконавцями 

(М. Кастельнуово-Тедеско, Ф. Морено-Торроба, Х. Турина, І. Альбеніс, 

М. де Фалья, Е. Гранадос, Е. Вілла-Лобос, М. Понсе, Ж. Ібер, Б. Бріттен, 

Х. Родріго, О. Тансман, А. Пьяццола та інші), а отже – також органічно 

втілюючу особливості гітарного інструменталізму; як бачимо, серед них 

багато представників національних композиторських шкіл, у тому числі, 

періоду їх формування (що відтворює парадигму гітарної творчості у 

цілому); 

- твори перекладного репертуару з «золотого фонду» музичної класики, 

передусім – Й.С. Баха (партити, передусім, Чакона з другої партити, 

сонати, лютневі та віолончельні сюїти), музика якого, крім колосального 

духовного начала, концептуальної глибини та впровадження найглибших 

і найскладніших принципів музичного мислення, органічно укладається у 

гітарне втілення (з невеликою редактурою скрипкової або лютневої 

фактури), натомість збагачуючись повнотою звучання в додаванні акордів 

та  діапазонних значень, новим емоційним резонансом та несподіваними 

динамічними градаціями у «скрипкових» пасажах, природною 

поліфонічністю голосів тощо; а виконання оригінальної музики для лютні 

є «законним» наслідуванням щипковому інструменту-попереднику. 

Також часто виконуються на гітарі твори Г. Генделя, Д. Скарлатті, А. 

Вівальді, Д. Доуленда, С. Вайса, П. Солера, Р. Де Візе та ін.  

Музика, написана із залученням експериментальних та поширених вже 

композиторських технік від останньої третини ХХ століття для гітари соло або 

ансамблів за її участю (Г. Парч, В. Хеллерм, М. Охана, Л. Беріо, К. Пендерецький, 

А. Шнітке, С. Райх, М. Кагель, Х. Вольф, Дж. Крам та баг. ін.), що існує вже у 

великій кількості, виконується провідними гітаристами не так часто, в основному, 

«за випадком» (прем’єри, тематичні концерти або фестивалі, ювілеї тощо). 

У складі такої «гітарної класики» можна констатувати врівноваження музики 

старих майстрів і сучасних композиторів (за винятком окремих виконавських 
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уподобань у той чи інший бік). Констатується певне переважання оригінальних 

творів (при стабільній увазі до перекладень) з акцентуацією національних 

композиторських шкіл (що характерне у цілому для гітарної творчості ХХ-ХХІ 

століть). Все сміливіше простягаються репертуарні амбіції академічних гітаристів 

у бік неакадемічної музики.  

Сучасний стан гітарної творчості свідчить про остаточне завершення статусу 

ізольованості, стверджуючи сприйнятливість підсистеми гітарного мистецтва в 

системі академічного музично-інструментального цілого при збереженні власної 

гітарної специфіки. Балансування гітари між суттєвим рівнем сили традиції та 

новаторських течій дозволяє цьому виду інструменталізму яскраво 

самовиявлятися, що у сучасній естетичній парадигмі є надзвичайно цінним. 

Сьогодні, на тлі домінуючої традиційності у репертуарі, багато вітчизняних 

(зокрема, одеських – К. Майденберг-Тодорова, В. Власов) та зарубіжних 

композиторів привносять «свіжий струмінь» до гітарного репертуару, доводячи, 

що взаємопроникнення різних течій та стилів благотворно впливає на розвиток 

інструмента, підвищуючи культуру гітаристів та відкриваючи нові якості цього 

стародавнього та водночас сучасного інструменту. 
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	Наукове обгрунтування творчого мистецького проєкту на здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва за спеціальністю 025 Музичне мистецтво. – Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової, Міністерство культури та інформаційної по...
	Виконавський репертуар (перелік виконуваних творів) не є стихійним явищем, а є результатом свідомої дії певних загальних принципів та специфічних скерувань на шляху вирішення різних завдань та цілей. Так  виникає явище репертуарної політики (конкретни...
	Така ситуація обумовлена, з одного боку, загальною схильністю людства до естетики Краси романтизованого світовідчуття (як загальноприйнятої, так і «всупереч», задля дотичності до Краси на фоні не-Краси); з іншого боку – тривалими традиціями романтично...
	Сьогодні гітара є бажаним «гостем» практично у буд-якій аудиторії – від самої демократичної до елітної, від фестивальної різних напрямків до філармонічної. Такому широкому спектру органічних втілень сприяли як виконавські й репертуарні традиції, почин...
	Отже, сучасне гітарне мистецтво «увібрало багатий спектр художніх явищ, привнесених історично переломним періодом музичної культури» [60, с. 20]. При цьому розвиток гітарної музики у ХХ-ХХІ століттях – складний багатошаровий процес, що інспірується як...
	Віддзеркалення нового відбувалося гітарній творчості не завжди синхронно аналогічним явищам в мистецтві (музичному та у цілому) – у цьому також полягає специфіка гітарної культури, яка будувалася за хвилеподібним принципом (зльотів та спадів – про це ...
	Слід зазначити, що глобальна трансформація у ХХ столітті торкнулася не лише змістових параметрів  музики, а й критеріїв її сприйняття (суспільного та індивідуального), психологічних аспектів (композитора, виконавця, слухача) та ціннісно-естетичних орі...
	З точок зору комунікативних соціодинамічних процесів культури гітарне мистецтво ХХ-ХХІ століть також отримало важливі характеристики. Поряд із засобами масової комунікації особливого значення, як і раніше , набувають особисті контакти «як один з вагом...
	Створений цими авторами-симфоністами (не-гітаристами) репертуар для гітари, у свою чергу, справив істотний вплив на підвищення загальної планки виконавської майстерності і сприяв остаточному ствердженню гітарного мистецтва в академічному статусі. Пере...
	Останні десятиліття ХХ століття, в порівнянні з його початком, виявляють «різкий перепад естетичних установок, слухацьких навичок, уявлень про музичну красу та музичні цінності» [121, c. 613], коли «навіть Нова музика ХХ століття поступово входить у т...
	Тут є кілька причин. Так, генетично успадковуючи статус і традиції гри народно-побутового, камерно-ліричного інструменту, гітарна музика протягом кількох століть головним чином спиралася на первинні побутові жанри, які повсюдно стали «гідним об'єктом ...
	З іншого боку, як вказувалося, стрімке оновлення, входження у товщу постмодерністських ідей та засобів у гітарній творчості не заперечували, а навпаки актуалізовували «потребу у нових виконавських версіях явищ «гітарного класицизму»  [76] – творів поп...
	Останній має виражену гітарну специфіку: колись, на рубежі XVIII – XIX століть (під час першого «золотого століття» гітари і під час «відходу» епохи віденських класиків), «гітарний класицизм», формуючись слідом, скоріше, «утримував досягнуте, ніж впус...
	Таким чином, в гітарному мистецтві, на відміну від багатьох інших інструментальних сфер, «орієнтація на збереження естетико-художнього канону стала домінуючою тенденцією і дотримувалася найбільш послідовно. Найбільш ємним стильовим фундаментом цієї те...
	І тим не менш, у таких умовах «охоронних тенденцій, що зміцнюють традицію в парадигматичних каналах наступності» [там само], гітарна музика виявилася відкритою майже усім вибухам першого і другого авангарду, і далі – постмодерну, хоча й не фіксувалася...
	Якщо від початку до середини ХХ століття гітарне мистецтво орієнтується, в основному, на класико-романтичні традиції (в музичній мові та образних сферах), то у його другій половині гітарна творчість (композиторська і виконавська) стають повноцінними у...
	На думку Т. Іваннікова, такі зрушення відбулися з кількох причин. По-перше, гітара довго не сприймалася як інструмент, що є транслятором принципово нових музичних ідей, була «традиціоналісткою». По-друге, авторські інтенції творів гітаристів-віртуозів...
	Гітара стала одним з актуальніших каналів трансляції національної самобутності «далеких країн» (їх нових ритмів, гармоній, фарб тощо). Тоді поряд з іспанським фламенко до світової музики (зокрема, й академічної) проникли бразильська боса-нова, самба, ...
	Усе це є додатковим свідченням невпинного діалогу століть і культур, яке багато в чому у ХХ столітті ініціювала гітара. З іншого боку, «прихильниця» традиціоналізму, гітара підключилася до загальної тенденції договорення традиції – однієї з «найважлив...
	Композитори ж відкрили для себе у гітарному звуці новий експериментально-звуковий потенціал, що отримував у гітарному втіленні  жадані нові фарби (препарування звучань, мікротонові можливості; електронні звучання інструменту у складі оркестрових творі...
	Але і для розвитку сольного гітарного виконавства настає новий етап, відзначений значним розширенням оригінального репертуару у цілому (як і в минуле «золоте століття» гітари, в альянсі великих гітаристів і композиторів, наприклад, Лео Брауера та Джул...
	1970-ті роки дають новий сплеск оригінального серйозого репертуару для сольної гітари у музиці композиторів Х. Хенце («Royal winter music», 1976); Л. Берклі («Тема та варіації», 1970); А. Хінастери (Соната ор. 47),  Т. Такемітцу («Фоліос», 1974) та ба...
	Т. Іванніков наводить такі показові статистичні дані щодо створення репертуару для гітари: у період 1950-1960-х років створено понад 500 творів (з них близько 20 концертів, понад 100 сольних творів); з 1960 по 1970 р. – 1400 (більше 40 концертів, 300 ...
	Серед таких імен новаторів виділяється ім’я кубинського композитора Лео Брауера, який актуалізував авангардні принципи гітарної музики під впливом творчості К. Штокхаузена, Х. Хенце, але який і відійшов від таких експериментів у 1964-1980 роках. Брауе...
	Втім, необхідно зазначити, що гітарне мистецтво авангардний, а потім постмодерний зсуви парадигм не зачепили настільки радикально, як інші музично-інструментальні сфери, що віддзеркалювалося й репертуарній політиці гітаристів: не всі з виконавців радо...
	І все-таки помітний зсув у виконавській і композиторській тенденціях гітаристів відбувся в останній третині ХХ століття, виступивши на цей раз багато в чому у синхронізації з іншими сферами музичного мистецтва і культури. Так, у період постмодерну, як...
	Основні постмодерні тенденції отримали своє переконливе втілення у гітарній музиці. Так, естетика «нової простоти» органічно поєднується у гітарних творах А. Жилардіно, Л. Брауера, Г. Хенце, М. Бабіта, Е. Картера та д.ін. (з їх часто радикальними звук...
	Ще одна знакова сфера – феномен тиші як універсальний концепт мистецтва постмодерну. «Тихі» звучання є надзвичайно природними для гітарної музики (це іноді сприймається як недолік інструмента). Але «Тиха пісня пам'яті Джона Дюарта» А. Жилардіно, «Дзві...
	Таким чином, гітарна музика останніх десятиріч, зберігаючи традиційні  зв'язки з фольклором та «третім пластом» музики, вповні органічно (разом з іншими академічними інструментальними культурами) відкривається для актуальних новацій.
	Гітара володіє низкою характеристик, які роблять її «зручною» для використання у різних виконавських ситуаціях, жанрово-стильових умовах та соціально-культурних верствах населення. До них відносяться: портативність та транспортабельність (незамінні ха...
	Т. Іванніков, спираючись на наукові позиції О. Зінькевич про динаміку оновлення та механізми спадкоємності (типологічних, генетичних, контактних її каналів), виявляє таку властивість гітарної музики ХХ-ХХІ століть: новітні тенденції її розвитку (мовні...
	1) перша половина ХХ століття – тенденції, що склалися під впливом традиційної музично-естетичної парадигми;
	2) середина ХХ століття – тенденції, сформовані під впливом авангардної музично-естетичної парадигми;
	3) остання третина ХХ – початок ХХІ століть – постмодерністські тенденції, акумульовані епохою «глобального синтезу».
	У разі нелінійності напрямів у мистецтві, ця хронологія виявляє динаміку поступового зближення гітарної музики з новими явищами [60, с. 171–172].
	Таким чином, гітара, з одного боку, «вривається» до академічного інструментального «сімейства», задовольняючи композиторську-слухацьку потребу у «новому звуці», з іншого, утримує планку «старої класики», де також органічно співіснують оригінальний реп...
	Додамо сюди розповсюдженість гітарного звучання в музиці третього пласта (за В. Конен) – з зустрічним рухом-взаємообміном академічної музики до нього у цілому (не рахуючи вже специфічних естрадно-джазових різновидів інструменту, включаючи електрогітар...
	Постмодернизм, як «культуроутворюючий феномен, що виходить за кордони діяльності творчих сфер суспільства», наділяє гітарне мистецтво «багатьма органічними йому знаками “нової актуальності”, які ще зовсім нещодавно розпізнавалися як “застарілі”» [60, ...
	Як вже вказувалося, фольклорні та класико-романтичні інтенції активно наповнювали всі жанрові форми оригінального гітарного репертуару ХІХ і ХХ століть, передусім, через віртуозів і композиторів іспанської гітарної школи, а від другої половини ХХ стол...
	З написаних у період з 1950-х по 1970-і роки концертів для гітари з оркестром найбільш значущі та репертуарні: Концерт (1951) Е. Віла-Лобоса; «Фантазія для джентельмена» (1954) Х. Родріго; Концерт (1956) С. Доджсон; Концерт (1959), «Серенада» для гіта...
	Не менш важливим фактором для європейської (і американської) академічних композиторських шкіл другої половини ХХ століття стає можливість звукового оновлення за рахунок «свіжості» гітарного тембру, зокрема, залучення його до вже сталих композиторських...
	Для розвитку сольного концертного виконавства вкрай важливим стає надзвичайне нарощування художньозначимого оригінального репертуару (статистику наведено у підрозділі 1.2.). Нової актуальності набуває співтворчість, адресована великим композиторам епо...
	Кубинський композитор, гітарист і диригент Лео Брауер (н. 1939) – найвпливовіше ім’я в гітарному репертуарі (і не тільки). Його початково авангардні тяжіння (алеаторика, мінімалізм, спонтанність розвитку й форми, на що гітаристи не зважувалися у цілом...
	Від талановитої композиторської руки Л. Брауера гітаристи отримали цілу низку творів найсучаснішого гатунку: «Elogia de la danza» (1964), «Кантикум» (1968), «Вічна спіраль» (1971), «Парабола» (1973), «Tarantos» (1977), хоча деякі зі своїх авангардних ...
	Знаменитий (і репертуарний) твір Брауера «Хвала танцю» має двочастинну структуру: І частина (Lento) – у дусі західноєвропейського авангарду (з відсутністю тонального центру, розірваністю мелодійних ліній, але стабільністю танцювального ритму), а ІІ (O...
	При наведених характеристиках Брауеру вдається завжди залишатися у рамках музичного академізму, підтверджуючи цю тезу так: «Не можна оцінювати мої гітарні твори без урахування сотень, що їм передували» [лео бр]. В репертуарі сучасних гітаристів найвід...
	Творчість Брауера спирається на кубинський фольклор, але відображає і різні музичні течії, вона самобутня і має характеристики індивідуального композиторського стилю. Наявність джазових рис, що проявилися, перш за все, в ритміці, є цілком закономірною...
	Знаковим для ХХ століття є й гітарна музика французького композитора та гітариста Роланда Дієнса (1955-2016) – вона присутня в репертуарі практично усіх гітаристів сучасності. Володар найвищих нагород кількох престижних гітарних конкурсів, Дієнс ще й ...
	Переважна більшість п'єс Дієнса відрізняються віртуозністю і розраховані на виконавців із найвищим ступенем виконавської майстерності. Сам маестро майстерно володіє інструментом та максимально використовує його музично-виразні можливості. Наприклад, п...
	Але усі хвилі інтенсифікації гітарної творчості – рубежу ХVІІІ-ХІХ, ХІХ-ХХ, кінця ХХ століть, у сукупності органологічних засад, виконавських та репертуарних виходів (останній особливо «вибухнув» в останні чверті ХХ століття) – демонструють стійкі реп...
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