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4i й одше1 H04i») з названого вище фортетанного циклу «Маски». Показово, що загальновщомим симфожчним опусом е однойменний Tßip росшського композитора
М. Римського-Корсакова.
HapeuiTi, елементи казковосп в тематищ виявляються в написаному ni3Hiuie
вокальному цикл1 «nicHi приндеси з казки» (слова вже згадуваж» сестри композитора - Зоф'О.
Тепер щодо звернення до eipmiß noexiB, пов'язаних i3 модерном/сецеаею. Вшомо,
що Я. 1вашкевич у перюд написания «niceHb божев1льного муедзина» захоплювався
модерном/сецеаею. Представником цього стилю росшська дослщниця JI. Тананаева
вважае й автора сл1в nicHi Шимановського «Пентеалея» С. Виспяньського — i як поета,
i як художника.
Важливу роль у сецеайних уподобаннях К. Шимановського в ш г р а л а його муза,
украТнська художниця ceueci иного спрямування Натал1я Давидова (з укра'шського козацького роду Гудим-Левкович1'в), яка в с. Bep6ißui (тепер Кам'янського району Черкасько! облает!) за к1льканадцять юлометр1в вщ батьк1вшини композитора — с. Тимоилвки (тепер того самого району Tiei самоУ областО — заснувала артшь вишивальниць.
Поряд i3 традицшною вишивкою вони створювали також сецесшш фольклорноорнаментальш роботи за есюзами професшних художниюв.
Отже, пропоную визначити Bei три перюди творчост1 К. Шимановського як романтичний, сецесшний та неофольклористичний, що, на мою думку, було б точшше, ш ж
юнукш назви перюдi в. Разом з тим уевщомлюю, що ця пропозишя не е бездоганною.
Адже творчють О. Скрябша, нав1ть рання, як вважае чимало дослщниюв, належить до
модерну/сецесп (не випадково росшський поет О. Блок казав, що «Скрябин — людина модерну»). А вштак раннш, шопешвсько-скрябш1вський перюд хоча й е романтичним, але
з вщчутними д о м ш к а м и скрябш1вського модерну/сецесп. I все ж запропоноваш в статт1
назви перюдiв творчосп К. Шимановського видаються сьогодш найлопчншшми.
1
На жаль, меш не вщома остання, багатотомна монограф:я про К. Шимановського найавторитетшшо'1 у
CBiTi дослщнищ його творчост! — Терези Хилшьсько! (Краков).
2
Композитор називав гленями Bei CBoi камерно-вокальж твори, хоча й не завжди влучно.
3
1нша назва кантати — «Персефона».
4
У TaHTpica переодягся той самий Одксей.
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ДО ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХIХРОНОЛОГ1ЧНИХ
МЕЖ МОДЕРН13МУ
У emammi зроблено спробу уточнити обсяг i змкт поняття «модершзм» у музикознавemei. Охарактеризовано pi3Hi nidxodu до визначення хронолог'гчних i змктових (художньоестетичних) меж модершзму як сощокультурного явища. Визначено часову локалгзащю,
характер i oeobnueoemi модершстських ттенцШ в украшськш музищ в ix зв'язках гз соцюкультурними процесами.
Ключовг слова: модерним, кулътурно-мистецький рух, укратська музыка.
In the article an attempt to specify volume and content of concept of modernism in musicology is made.
Different approaches to definition ofchronological and substantial (artistic aesthetic) bounds ofmodernism
as sociocultural phenomenon are characterized. Temporal localization, nature and peculiarities of
modernist intentions in Ukrainian music as for their relations with sociocultural processes are defined.
Keywords: modernism, cultural artistic movement, Ukrainian music.
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Модершзм як художньо-естетична система, а також його складники (стильов! наOKpeMi опуси, що вписуються в модершстську паалигму тошо) останн!м часом спричинив нову хвилю защкавленостч лредставниюв
Ызних галузей гумаштарних наук. При цьому загальна спрямовашсть i пафос праць,
опублжованих упродовж 1990-х — 2000-х poKiß на Захода за своТм вектором переважно
вiдpiзняютьcя вщ створеного на цю тему на пострадянському простор!.
Актив1зашя захщноУ науковоУ думки щодо модершзму в музищ зумовлена насамперед необхщшстю шдсумувати зроблене на цих теренах впродовж десятил1ть, а також
можливютю здшснити новий панорамний погляд на соцюкультурну ситуащю XX ст.
Тому шлком природного постае поява антологш i зб1рник1'в на зразок т'дготовлених
у 2004 poiii в США: «Модершзм i музика: антолопя джерел» [18] або «Задоволення вщ
модерн icTCbKOi музики: слухання, сенс, спрямування, щеолопя» [20]. Грунтовш вступн1
стагп, авторство яких належить упорядникам названих зб1рник1в, шдводятъ шдсумки
численних дискусш, породжених модершзм ом упродовж стол1ття, шо минуло, i
виводить ui дискусн на ш ш и й pi вен ь.
HaTOMicTb у кражах колишнього СРСР на початку 1990-х рок1в щойно завершилася
свого роду «реабшггащя» модершзм у, який в умовах знятих вдеолопчних обмежень
перестав сприйматися винятково як явище, що «немов би "всотуе" в себе Bei негативш
i реакцшш моменти у попередньому художньому розвитку, призводячи в кшцевому
шдсумку до повного розпаду мистецтва» [7, с. 9]. Як наслшок, було запущено пронес
нагромадження значного масиву емгиричних в1домостей, що стосувалися засуджених
свого часу як «антихудожш» або десятшпттями замовчуваних твор1в. На основ! знову
оприлюднених факт1в i HOBiTHix дослщжень упродовж 2000-х почали публжуватися
npaui в р1зних галузях мистецтвознавства, що мали узагальнювальний характер [2; 4;
9]. Упродовж останшх двадцяти роюв слово «модершзм» широко вживаеться в численних мистецтвознавчих працях.
Однак доводиться констатувати, що така свого роду мода на модершзм не виключае факту невизначеност1 обсягу i змюту самого цього поняття. Досить поширеною
дониш е помилкова думка, шбито це поняття школи не було ушверсальним, а застосовувалося винятково в радянськш естетищ й мистецтвознавств1 «для позначення
всього комплексу авангардних явищ з позицш i'x упереджено'1 негативно!' оцшки» [1,
с. 290]. I до цього часу в мистецтвознавчих, культуролопчних, фшософських працях
категорп «модерн», «модершзм», «авангард», «авангардизм» нерщко вживаються як
синошм1чш або принаймш близыа за змютом. Нам уже доводилося вказувати на
необхщшсть подолати нерозчленованютъ, «злитють» понять у napi модершзм — авангард, невизначешсть специф1чних в щ т ш ю в змюту т е р м Ы в у парах модерн - модершзм, авангард — авангардизм [9].
HapeuiTi, невизначеними залишаються меж1 модершзму як сошокультурного явища - як хронолопчш, так i зм1стов1 (художньо-естетичш). Спробувати з'ясувати й у
найзагальшших рисах окреслити i'x — мета щеУ craTTi.
Довол1 поширеним е побутування слова «модершзм» у широкому розумшш — для
характеристики н о в и х т е н д е н щ й у ж и г п й мистецтв1 будь-якоТепохи (переважно в опозищях «старе — нове», «nova — antiqua», «модерне — архаУчне») — i то не лише в повсякденному вживанш, а й у наукових мистецтвознавчих текстах. Наприклад, саме в так in
inocTaci свого часу модершзм постав в естетичнш систем! Ю. Малишева, який розглядав це поняття (i позначуване ним явище) у протиставленш академ1зму: в акадеMi3Mi, писав в1н, переважае традищя, а модершзм, навпаки, «висувае на перший план
новаторство, пошук нових засоб1в музичжм виразност1, оновлення музично-творчоУ
системи, е ел!тарним i тяжко пробивае дорогу до широкого слухача» [8, с. 27]. Дослщник висловлював переконання, що поняття «модершзм» слщ вважати найточшшим
для визначення майже Bcix без винятку новаторських вияв1в у мистецтвк Под1бними
м1ркуваннями, очевидно, керувалася також авторка одшеУ з недавно захищених музикознавчих дисерташй, де йшлося про модершзм у музищ 60-х poKiß XX ст.
поями творчють певних митш'в i
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A BTiM, тенденщя до «розширення меж» модершзму виявляеться й у захщнш науковШ думщ. Показовими в цьому плаш е засади, на я ю спирався Е. Em6i в niflöopi текст1в
до згадуваного вище зб1рника: BiH декларуе вщмову вщ часово'1 i жанровоУ визначеносп,
поширюючи «сферу впливу» модершзму на всю множину явищ музики XX ст., у тому
чисш на рок-н-рол [20, с. 277—324].
У бщьш специф1чному ceHci модерн i3M визначають як художньо-естетичну систему,
що виникла приблизно в 90-х роках XIX — перших десятил ггтях XX ст. в европейському
мистецтв! внаслщок докоршно! змши св1тоглядноТ парадигми. Ця змша виявлялася
насамперед кризою позитивштського свггосприйняття та 3aco6iB його вщображення в
мистецтвь
Якстверджував пигийський лп-ературознавець В. Страда, у росшському культурному
n p o c T o p i першим слово «модершст» стосовно митця певного типу використав у
1897 рощ лп-ературознавець С. Венгеров (вш же свого часу Bei в до o ö i r y поняття
«неоромантизм») [19, с. 34]. Слово було шдхоплено численними опонентами i критиками одного з титульних модершстських напрям1в — символ1зму; вони надавали йому
р1зко негативного значения, застосовуючи як синошм «декадентства» й занепадництва
в мистецтвь
У середовииц iMnpecioHicTiB, с и м в о л о в , акме'йтв тощо поняття «модершзм» уживалося в шшому синошм1чному ряду — разом з «новим мистецтвом», «сучасництвом»
i т. iH. Свого роду «престижшсть» таких мистецьких ш т е н ц ш у РосШськш iMnepii' на
початку XX ст. пщтверджуе i p o H i 4 H e зауваження вщомого музикознавця JT. Сабанеева
(який, до реч1, сам належав до модершстських кш), що композитори модершстського табору «ростуть, як гриби осшньоУ пори», i внаслщок цього встановився вже певний модернютський трафарет, стереотип модершзму [12, с. 335—337]. У «повсюдному
поширенш» цього слова критик убачав навггь щось загрозливе. «Найскромшип за даними композитори, яким пщ саму стать писати в рамках доброчесного класицизму —
неодмшно бажають принести себе в жертву на в1втар модершзму», — писав BiH у стагп
1912 року пщ назвою «Модершзм» [12, с. 334].
Упм, JI. Сабанеев ум1в також високо ощнити «вельми модершстично рафгновану
музику» (так в1н писав через кщька роюв про оперу Б. Яновського «Флорентшська трагед1я» [13]). Натомють Е. Метнер, близький друг i соратник поета-символюта А. Белого,
до музичного модершзму ставився pi3KO негативно, що добре шюструе зб1рник 1912 року
«Модершзм i музика», де було в м щ е н о створюван1 впродовж кшькох рок1в CTarri [3].
Р. Штраус i М. Регер стали для затятого германофща Е. Метнера не лише уособленням
модершзму в музищ, а й символом занепаду, ганьбою для шмецькоУ музики.
Наведеш факти засв1дчують, що pi3Hi позицй' щодо модершзму юнували (а саме поняття широко вживалося) аж т я к не лише в умовах утвердження панування щеологи
марксизму на державному pißHi.
Ут1м, марксистська естетична думка справд1 в1д початку розц1нювала модершзм з
позицш класовост1 мистецтва. Як наслщок, починаючи з 1920-х це мистецтво як «щеолог1чно шкщливе» i «художньо неспроможне» явище стало в СРСР об'ектом жорсткоУ
критики, що мала передуЫм пол1тичне пщгрунтя. Вщ 1930-х рок1в набуло поширення
поняття «формал1зм», уживане в синон1м1чному до «модерн1зму» значенн1.
У захщнш науковш традицй' специф1ку мoдepнiзмy — культурно-мистецького руху
(«movement»), проблеми якого дискутувалися впродовж усього XX ст., — убачають
насамперед у «свщомш прихильносп до сучасностЬ> [17, с. 75], що в^люеться в пошуках
нових систем виразових 3aco6iB.
Найчастние модершзм розглядають у його с т в в щ н о ш е н ш з авангардом i постмодершзмом. BiH стае вихщним i основоположним чинником у спробах побудови узагальнювальних схем соцюкультурного руху XX ст., що репрезентоваш в двох головних
BapiaHTax: 1) модернi3M (включно з авангардом як його складовою) — постмодершзм;
2) модерн1зм — авангард як антитеза до модершзму — постмодершзм як антитеза до
авангарду 1 .
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Вар1ативними e гпдходи до визначення мистецьких теч!й i напрям1в, що належать
до модершзму. Такими називають iMnpecioHi3M, символ1зм, модерн у р1зних його модифжащях, експрес1он1зм, а також веризм, неоромантизм, неокласицизм. Прихильники
тлумачення авангарду як складовоТ частини модершзму вщносять до останнього також авангардистсью течи й напрями — примггив1зм, екзотизм, дада'1'зм, футуризм, конструктиBiзм, сюрреал1зм, аждо творчост1 авангардист1в другоТ половини XX ст. (зокрема Дж. Кейджа), мЫмалгст1в тощо (npaui Ф. Джеймсона, Дж. Лоххед та iH.) [20, с. 9].
Множиншсть тлумачень cyraocTi i 3MicTy модернi3My зумовила суперечност! в пщходах до визначення його хронолопчних меж. Так, К. Дальгаус обмежував модершзм двома
десятилггтями (вщ 1890-х до 1910 р.), називаючи композиторами-модернгстами винятково Г. Малера, К. Дебюса, Р. Штрауса [18, с. 6] (А. Шенберга вш вщносив до авангардисTiB [16]). HaTOMicTb побутувала думка (яку висловила, зокрема, В. Вульф у низш есе 3i
зб1рки «The Common Reader»), що на початку Першо! св1тово1 вШни, 1914 року, модершзм
щойно народився.
CeiTOBi вшни застосовуються також i для визначення верхньо! меж1 модершзму. ü,iкаво, що тут використовуються роки Ix заюнчення, причому од Hi дослщники датують
завершения епохи модершзму 1918, a iHiiii — 1945 роком [18].
Поширеною е думка, що нижню межу модершзму визначае позитив1зм (у мистецтв1
в е л е н и й переважно в реал1зм!) к ш ц я XIX ст. як власне об'ект модершстського заперечення, а верхню — постмодершзм (1950—1960), який своею чергою заперечуе модершзм. Д. Олбрайт називае датою початку доби постмодершзму в музиш 1951 piK, коли
Д. Кейдж створив «Музику змш», точку вщлжу алеаторики [18, с. 13]. Якщо прийняти
цю думку, що видаеться вельми слушною, доведеться визнати, що мистецтво XX ст.
у його глобальному B H M i p i справд1 подшяеться практично навп^л двома художньоестетичними системами — модершзму i постмодерн i3M у, i «на маргшесЬ кож но!' з них
icHye своя хвиля авангарду.
Мистецький модершзм XX ст. постае як по cyTi свош метахудожне явище, майже
piBHOuiHHO вт1лене у власне художн1х текстах (музичних, граф1чних, живописнихтощо)
i естетико-теоретичних дискурсах i утворене з сукупност1 ц1лого ряду стил1в, художHix напрям1в i тенденц1й. Як соц1окультурний феномен модершзм е амб1валентним:
деклароване й послщовно зд1йснюване прагнення до приндипового оновлення мистецтва поеднуеться в модершстському дискурс! i3 св1домою повагою й прихильнютю
до традицн 2 . Модерн1зм ор1ентований на досягнення HOBO'I якост1 в мистецтв1, але при
цьому не заперечуе, а узагальнюе досв1д усього попереднього художнього розвитку, е
результатом творчого переосмислення Bciei icTopii' европейського мистецтва; декларуе
й здшснюе повернення до ц1нностей минулого (переважно в1ддаленого), ретроспектив1зм (що виявляеться, зокрема, у так званих «неостилях»).
Як уже зазначалося, одним i3 головних визначниюв ц1л1сност1 модернi3My як мистецького руху постае його протиставлення модусу реал1зму (як inocraci позитив1зму).
Модерн icTCbKHx митц1в об'еднуе також декларована аполог1я творчость Автор модер- '
HicTCbKoro тексту постае як творець особливого проекту, власно! реальност1, дем1ург;
художня творчють при цьому прир1внюеться до життетворчоеп.
Одн1ею з ключових ц1нностей модерн1зму е 1ндив1дуал1зм; водночас набувае онтолог1чно значущого сенсу проблема рецепцп: сприймання витвору мистецтва постае як
3aci6 подолання в1дчуження i самотност1, як д1алог автора i р е ц и т е н т а . 3 1ншого боку,
модернютський митець не прагне бути зрозумшим цшому людству: як писав у стагп
«Нова музика, застар1ла музика, стиль i 1дея» А. Шенберг, «жоден митець <...> не буде
принижувати себе з метою пристосування до гасла "мистецтво для Bcix", адже якщо це
мистецтво, то воно не для ecix, а якщо воно для ecix, то це не мистецтво [курсив мш. —
М. Р.]» [цит. за: 5, с. 308].
У надрах художньо! системи модершзму сформувалося особливе ставлення до
с т в ю н у в а н н я й синтезу мистецтв як втшення ще!" активно! «взаемодй' й асимшяцп р!зних сфер художньоТ творчост1, що, з одного боку, вилилася у конкретно форми
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Gesamtkunstwerk, а з другого, — стимулювала непряме взаемозбагачення мистецтв» [6,
с. 117—118] (при цьому, як зазначають, музика вперше в icTOpii' мистецтва мала безсумшвний прюритет).
Бшышсть модершст1в сповщувала щею незалежност1 мистецтва вщ пол1тики, як i
шших сфер суспшьного життя (натомють авангардисти нерщко розшнювали мистецьKi i сошальш перетворення як явища одного порядку).
Близькють i перманентна внутр1шня дискуая р1зних стшпв i напрям1в, що належали до модершзму, спричинилися до неможливосп чггко й однозначно схарактеризувати властив! IM комплекси виразових засоб!в. Цьому заважае i багато раз1в спостережена
тенденщя до поеднання в межах одного модершстського твору р1зних стилетворчих
настанов. Характерною особливютю модершзму можна вважати переважання процесу
над сталктю, стабщьшстю, а вщтак вщсутшсть остаточно! закршленост1, завершеносTi, визначеносп модершстських явищ.
При безсумшвшй щл1сност1 модершзму як св1тового мистецького руху, всередиш
нього юнуютьрозб1жносп, зумовлеш особливостями р1зних нацюнальних культур. Це
стосуеться насамперед вар1ативност! його хронолопчних меж у кож Hi й окремо взятш
Kpai'Hi. Розставимо деяю акценти стосовно вггчизняного музичного модершзму.
Модершзм як культурно-мистецький рух в УкраТш зароджувався пщ впливом нов1тHix европейськиххудожшхтенденцш, з одного боку, i росшського символi3My, — з другого. Серед перших ознак поступового входження украшського мистецтва в русло модершзму було звернення р1зних за художшми настановами композитор}в (Б. Яновський,
J1. Люовський, Я. Степовий, К. Стеценко, О. Кошиць) до текстов поепв-символйлтв
(роайських i укра'шських).
Першу хвилю музичного модершзму в УкраТш добре щюструе видання часопису «В
мире искусств» (1907-1910), засновником i першим редактором якого був Б. Яновський.
На пщтримку HOBiTHix мистецьких тенденщй була спрямована д1яльнють кшвського
«Товариствалюбител1в лкератури i мистецтв» (вщ 1907). Серед композитор1в найяскрав ш и м представником модершзму першоТ хвил1 в Украш! був Б. Яновський, який упродовж 1907—1916 pOKie створив шють опер, зокрема за творами М. Метерлшка, О. Уайльда, А. Чехова, О. Купрша, числен Hi романеи (яю BiH називав «мeлoпoeзiями») тощо.
Початок друго'1 хвил1 украшського музичного модершзму — кшець 1910-х рок1в, коли
до р1чища HOBiTHix тенденцш не лише частково долучилися представники старшого
поколшня нащонально! композиторськоТ школ и (Я. Степовий, К. Стеценко, М. Леонтович, Ф. Якименко), а й яскраво виявили власш модершстсью ор1ентацп М. Вериювський, П. Козицький, Б. Лятошинський, М. Рославець.
Стильов1 прояви таких штенцш, що вщтвореш в музищ 1910-х - першо! половини
1920-х p o K i B , були р1зномаштними: вщ евщомих i послщовних пошуюв HOBiTHix виразових 3aco6ie (переважно в облаем гармони) до часткового входження до художньо!
системи iMnpecioHi3My або модерну. Зокрема, галицыа композитори працювали в piчииц сецесп, поширеними були неоромантичш тенденци. До експресюшзму в 1920-х
роках тяжщи М. Колесса, 3. Лисько, Б. Лятошинський, частково Б. Яновський.
Проте вже тсш дискурс модершзму ввшшов у суперечшсть i3 засадами концепцп
класовост1 мистецтва, що призвело, зрештою, до його поступового «згасання». Лише
частково вплив новаторських штенцш модершзму виявився у творах молодого покол ш н я композитор1в (М. Коляда, Ю. Мейтус, В. Ф е м е л ш та iH.).
Починаючи вщ 1930-х poxiB з полгтико-щеолопчних мотив1в пщ гаслом боротьби
з формал1змом модершстська музика послщовно викоршювалася i3 соцюкультурного простору СРСР, тому це десятилптя можна вважати верхньою межею модернi3My в
украТнськш музищ. Укра'шський музичний модершзм, таким чином, мае довол! незначну тривалють (приблизно вщ 1907 до початку 1930-х pp.).
Упродовж значного часу модернютсьм опуси укра'шських композитор1в з щеолопчних м1ркувань ]гнорувалися (або поб1жно згадувалися в критичному ключО в музикознавчих працях. Н и ш ситуащя, як зазначалося вище, змшилася на краще. Однак
27

http://www.etnolog.org.ua

комплексне дослщження украшського музичного модершзму в усш його повнот1 й суперечливост1 залишаеться актуальним завданням для вггчизняжм науки, так само як i
подальше осмислення далеко не вичерпаних теоретичних проблем модершзму.

1

Наприклад, О. Соколов називае антиномйо модерн — авангард «справжньою "пружиною столптя"»,
зазначаючи, що «у панорахн стсштгя "противники" <...> помшялися позишями: якщо спочатку авангард
ниступив як антимодерн, то в пщсумку модерн заявив про себе як антиавангард, машфестуючи при цьому свою
потребу "договорити" ратше перервану розмову» [14, С. 5]. М. Illanip вважае, що постмодершзм став антитезою до авангарду: «це реванш споживача, який так i не зум1в зрозумгеи суп авангардного мистецтва» [15,139].
2
«Усе бшьш очевидним стае той факт, що "нове мистецтво", яке зародилося в Pocii на початку 1890-х pp.,
набагато тюшше пов'язане з попередшм i сучасним йому лкературним процесом, ш'ж прийнято було
вважати», — констатують дослщники [11,7].
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