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РИСИ СЕЦЕСИ У ВИКОНАВСЬКОМУ ШАР1 ФОРТЕП'ЯННОГО ТВОРУ
Виконавським шаром твору называешься сукуптсть тих вказ1вок i позначень композитора, що стосуються так званих виконавських засоб1в, як1 за традищею вважаються нестрого регламентованими и eiddaHUMU на волю ттерпретатора. Вумовах сецесшного стилю
ктотно зростае увага до виразово! та формотворчо! ди цих 3aco6ie, вони стають важливою
складовою композици. У cmammi просл1дковано трактування виконавського шару у творах
композиторов початку XXст., тдкреслено Ыдыв1дуальш ocoönueocmi та загальш нормы сецесшного стилю.
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Let's call the performance layer of a work, as a aggregate of those composers instructions and signs,
which concerns these so calledperformancefacilities, that are traditionally considered not chaste regulated
and given on will of interpreter.
In the conditions of modern style attention grows substantially about expressioning andforming action
of these facilities. They become important component of composition.
In the article are considered interpretation of performance layer in a works by composers of the
beginning of the 20 th century, individualfeatures and general norms of modern style are selected.
Keywords: Modern Style, performing art, music interpretation, style, author's remarks.

Зашкавлення стилем модерн, що з'явилося вщ середини 1980-х роюв, досить рано
виявилося у J1 bBOBi. Початок цього процесу публ i4HO ознаменувала виставка «J1 ьв1вська
сецеая», влаштована 1986 року lOpieM Б1рюльовим, який надал1 став найбшьш посль
довним i грунтовним дослщником цього мистецького явища [1; 2]. Не випадковою була
назва виставки, бо ж новий стиль у мистещ-Bi на злам1 XIX—XX столпъ, що, як вщомо,
у р1зних крашах отримав в щ м ш ш найменування, для тогочасних льв1вських митщв
асоцшвався з д1яльнютю вшенськоТ мистецько! групи Сецесюн. U,ie'i назви стилю, як
недвозначно'1 i конкретно!, вважаемо дощльним дотримуватися й надаль На мистецький виклик Ю. BipKwibOBa жваво вщгукнулися льв1всью музикознавш, i вже 1992 року
в тсдашньому Вищому музичному шститут! iM. М. Лисенка була захищена дипломна
робота на тему «Стиль модерн в европейськш музичнш культу pi к ш ц я XIX — початку
XX ст.». Ii виконала пщ кер1вництвом Н. Швець-Савицько! молода дослщниця Mapifl
Каралюс [3]. Було також шдготовлено студентський концерт фортеп'янно! музики та
поезй' сецесшного стилю шд кер1вництвом i з аноташями Н. Кашкадамово1 (травень
1991 р.). А надал1, протягом 90-х рок1в, д1стала посл1довну розробку тема ceuecii' в укра1нськ1й музищ, представлена публ1кац1ями О. Козаренка, JI. Кияновсько'1 та Н. КашкадамовоУ [4; 5; 7].
Числен Hi дослщження музичного модерну зд1йснювалися в росшському музикознавств1 (Л. Михайленко [8], I. Скворцова [10], В. Чинаев [13]). Однак, розглядаючи pi3Hi
аспекти музичного твору, HixTo з досл1дник1в спец1ально не займався питаниям, як
с е ц е а я виявляеться у його виконавському niapi — там, де поеднуються зац1кавлення
композитора та виконавця.
Увага комno3HTopiв до того, як буде виконуватися 1-хня музика, ICTOTHO зросла в умовах ceuecii. Це неминуче мусило статися пщ впливом стилю, перейнятого щеею охопити естетичними нормами Bei аспекти життя. Композитори, вже не дов1ряючи niaHicTaM,
постаралися максимально взяти пщ власний контроль виконання твор1в i задля цього
вдосконалили, збагатили та ретельно виписали в нотах своУвказ1вки. Виконавський шар
музичного твору, що довший час вважався другорядним, став предметом окремоТ уваги.
Музикознавш також прореагували на нього, але значно шзнгше — вже у 2000-х роках.
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Найгрунтовшше дослщжуе виконавський р1вень музичних твор!в О. Сокол i визначае
його як «експресивно-мовленневий аспект музичного стилю» [12]. Дослщник показуе,
що експресивно-мовленнев1 (виконавсыа) засоби музичного штонування, KpiM того,
що пов'язаш з музично-мовними (штонацшний словник, музичний синтаксис), мають
ще й певну самостшнють. юторично оргашзувавшись у музично-мовленнев1 цшсностц
вони можуть ставати музичними експресивно-мовленневими виконавськими стилями
[12, с. 9]. О. Сокол привернув увагу до стильовоУ природи виконавського шару музичного
твору, проте BiH не торкаеться питань сецесшного стилю. Ми ж повинш констатувати,
що в умовах сецесшного стилю початку XX ст. експресивно-мовленневий шар музичного тексту зазнав значноУ шдив1дуал1зашУ. I виявилося це не тшьки в тому, якого виконавського результату бажав композитор, а й у р1зномаштносп самих c n o c o ö i B i 3 a c o 6 i B його
визначення.
Як найбшьш характерного i поел щовного представника стилю модерн I. Скворцова
в и д ы я е серед росшських композитор1в О. Скрябша. На УУ думку, с е ц е а я наклала
вщбиток практично на Bei складники фортеп'янного стилю композитора: г а р м о н т ,
мелодику, фактуру, ритм, форму [11, с. 34]. Виконавський шар фортеп'янних п'ес
Скрябша характеризуе детальна випрацьовашеть, а «мистецтво витонченого звукового нюансування, мжродинам1чних та штрихових ефект1в доведене до культу» [11,
с.29]. Гра самого Скрябша як niaHiCTa в!дзначалася ушкальною витончешетю туше,
агог1ки й педал1зацп. Однак цю сторону його музики не зафжсовано в нотних текстах. Вона нал ежить до «усноУ традищУ» виконавства (i через це бувае недоощненою
ташетами).
Прикметною особливютю нотних текст1в Скрябша стали з о в а м не традищйш (здебшыиого французью) вербал ьш ремарки, що коментують особливий емощйний шдтекст
музики. Вони мають символ1чний, вишукано-примхливий, часом еротичний змют,
не пов'язаний безпосередньо з конкретними прийомами фортеп'янноУ гри. Цей аспект
скрябшського тексту настшьки своерщний, що стае незамшним для розумшня авторського задуму елементом стилю, суголосним таким нормам сецесп, як вишукашеть, чуттевють, символ iKa, синтез мистецтв.
Розширення рол1 вербального складника в нотному тексту започатковане ще Лютом як вияв тенденци до синтезу мистецтв, стало характерним у фортеп'яншй музищ
початку XX столктя не тшьки для О. Скрябша, а й для К. Дебюса, К. Шимановського,
В. Новака, В. Барвшського, хоча, звичайно, у кожного композитора мае шакший характер та емоцшний змют.
Найбагатшу палпру i найбшьшу юлыасть виконавських ремарок мае музика К. Дебюса. Пор1вняно з текстами Скрябша, вони значно конкретшше спрямоваш на прийоми фортеп'янноУ гри, хоча також завжди мають образний зм1ст. (Ризикнемо твердити
про iMnpecioHi3M у музищ я к стиль, спорщнений i3 сецеаею - належний до сецесшноУ
доби). Ремарки К. Дебюса були докладно проанал1зоваш О. Соколом [12]. Вщзначимо
головш i'xHi риси, що вщповщають нормам сецесй.
1. Численш темпоритм1чш вказ1вки, я ю задають характер руху, нерщко ор1ентують
на танцювальний жанр, але найбшьше вщзначають коливання темпу всередиш п'ес.
Часто вживаеться rubato, як вираження вшьного штонування. Особливютю музики
К. Дебюсс1 (сшвзвучною сецесй') е переважання процеав гальмування над актив1защею руху, вр1вноважешсть настроУв.
2.1ндивщуальний Ha6ip ремарок, що передають наст pi й i характер штонування. Серед них найуживаш'цп: «гармошйно», «дотепно», «грашозно», «шжно». Часто вживаеться «espressivo».
3. Принципову для композиторського стилю роль мають характеристики звучания, динам1чш й артикуляцшш, — як здшенеш р1зними конкретними значками, так i
образно-настроевими та звуконаслщувальними ремарками. Шдчутно переважае тиха
гучнють, у межах якоУ застосовано найр1зномаштш1ш типи нюансування, — детального, витонченого та емощйного.
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Велика увага до «виконавського шару» музичного тексту та шдивщуальне його трактування, як рудимент ceueciT, збер1гаеться 1нколи у композитор!в, що тшьки на початку
свого творчого шляху були «пщ дахом» цього стилю, а надал1 ютотно вщ нього вщдалилися. Проте для фортеп'янноУ творчосл I. Стравшського (якого росШсью музикознавui також пов'язують i3 ceuecieio) вишукашсть виконавських 3aco6iß не характерна. Тут
доречшше говорите про неокласичний аскетизм виконання. Натомють експресюшсти
Ново! вщенськоУ школи активно сприйняли i кожен по-своему розвинули сецесшне
трактування експресивно-мовленневого шару 1 .
Винятковою скрупульозшстю вир1зняються тексти А. Шенберга. Тут мало настроевих ремарок, а панують точш i конкретш позначення, що стосуються переважно
фразувального та мотивного piBHiß форми i розкривають мелодшш штонаци. Ixm ж
зм1ни — дуже част1 i екзальтовано-контрастнi. Так, у сфер1 темпоритму прискорення й сповыьнення чергуються майже щотакту — рух не тшьки примхливий, а нав1ть
хаотичний. Проте е в ньому i впорядкувальш засоби: фрази виразно розмежовуються позначеними цезурами, а протягом п'еси послщовно вщзначено збереження
об'еднувальноУ одиниш пульсацй'. Д1апазон piBHiß гучност1 максимальний (pppp-fff),
а зютавляються вони з великою частотою i контрастшстю. Головне ж, що в нотному
текст1 А. Шенберга майже немае жодноТ ноти без тонко диференцшованих артикуляшйних позначень, i це вимагае вщ niaHicTa надзвичайноУ детальное™штонування.
Композитор не тшьки використовуе Bei вщом1 штрихи, а ще й доповнюе i'x орипнальними прийомами, застосовуе найр1зноманггш!Ш ixHi поеднання, диктуючи дуже пор1знену вимову звук1в.
Несшшване й дуже цжаве явище—риси сецесиу виконавському uiapi фортеп'янних
T B o p i ß А. Веберна. На перший погляд, цей композитор далекий вщ пишноТ декоративност1 сецесшного стилю, бо постулюе ясшсть, лакошчшсть, рацюнальшсть музично'1 композицп i не терпить жодноУ еротики, як i ючу чи гротеску. Однак проведене А. Панковою [9] дослщження його Bapiauift op. 27 виявляе таке композиторське
ставлення до виконавських аспекте, яке прямо перекликаеться з нормами дослщжуваного стилю.
Yci засоби ви разноси, пов'язаш з виконанням, — фактура, темпоритм, динамжа
гучност1, артикул я ui я — трактуються композитором не прагматично i не безпосередньо емоцшно, а е естетично спланованими. У Bcix д1ях niaHicTa BiH постшно домагаеться гармони й краси. Просторовий принцип симетрп, що мае ютотну роль у творах
A. Веберна, найочевидшше вщбиваеться у плануванш динамжи гучностц наприклад,
тт.19—23 першоУ частини B a p i a u i f t : f > p f 5 / ( ß i c b симетри) s f [ f ] > p < f . Пряму залежнють
вщ дзеркально збудованих перюдiв виявляе i розмвдення агопчних вщтшюв. А. Веберн домагався е с т е т и ч ж н т нав1ть вщ вигляду надрукованого нотного тексту [6] i вщ
пластики рук niaHicTa. BiH керувався не завданням писати якнайзручшше для виконавця, а творив своерщний «орнамент» його pyxie, оснований на просторовш rpi та
BapiaHTHocTi переносгв рук: симетричнш передач} музичного матер1алу з л1во\' у праву
i навпаки; зicтaвлeннi перехрещень рук з прямим рухом; чергуванш широких змах1в
з короткими. Композитор однозначно диктуе Bei ui прийоми CBOIM записом нотного
тексту навггь у тих м1сцях, де можна було б заграти значно п р о с т о е .
Таким чином, виконавський шар музики А. Веберна, скрупульозно розписаний
композитором за нормами симетрй", повторное™ та пропорцшност1, повшетю змшив
характер вщ безпосереднього вияву емошй niaHicTa до естетично сплановажп «гри в
6icep». Виконавсью засоби стали повношнними швчинниками композицп серШного
твору, а 1хня вишукана орнаментальшеть прямо перегукуеться з естетичними нормами сецеайного стилю.
В укра'шськш музиш наочно виявляе риси «нового стилю» цикл «Любов» — TBip
B. Барвшського, натхненний особистими, штимними почуттями, присвячений поетизацп жшочого образу. Визначена програмою композишя твору зумовлюе появу регулярних KOMeHTapiB для виконавця (91 ремарка на 414 такт1в, у середньому — одна ремар31
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ка на 4,5 такти). У них — багата гама вщтшюв: шжшсть, любовшсть, смуток, збудженють, пристрасне шднесення, лють, капричюзшсть, жарпвливють або ж поважнють,
задоволення i спокш чи нер!шучють та боязюсть. Найчастше зустр1чаеться ремарка
espressivo — 11 раз1в. Поняття espressivo у В.Барвшського не дублюе Hi яскраво? (виразноТ)
гучност1, Hi cniBHOi (виразно!) артикуляцй.
Найбитыда кшыасть конкретних вказ1вок стосуеться сфери виконавського темпоритму. В. Барв1нський схильний до чергування пом1рних i швидких темпiв. Його улюблена ремарка — Andante sostenuto. При змшах темпу вщдае перевагу зaпoвiльнeнням
перед процесами збудження. G 11 р1зних ремарок для завмирання (allargando е mancando,
calando, espirando, estiguendo, perdendosi, rallentando, rattenendo, ritardando, slentando, sostenuto)
проти ciMOx — для а к п ш з а ц н (accel., pressante, piu mosso, ravvivando, stretto, string., veloce).
Нахил його темпоритму можна визначити поняттям morendo — завмираючий. Ще одна
примггна риса - делжатшсть висловлювання. Здебшьшого В.Барвшський ставить перед ремаркою застереження: росо, pochettino, поп tanto або quasi, що е закликом до уникання грубонов чи перебшьшень. Характерш вислови: pochettino piu mosso, ип pochettissimo
ravvivando, quasi росо rubato i навггь quasi a tempo. Bn6ip т е м т в характеризуе темперамент
композитора: стриманий, схильний до заглибленост1 i не схильний до р1зких емоцшних вияв1в.
Асортимент штрихових позначень з о в а м невеликий. Але i'x детал1защя, поеднання
з динам1чними вилочками й акцентами, знаками цезур i фермат служить для виразHocTi найдр1бшших мелодшних зворотав. Композитор домагаеться змютово-емоцшно'1
наповненост! кожного мотиву, жвавоУ, виразно! реакцй', а не статики широких пласTiB. Мелодшну вимову вщбивають i характеристики туше {cantando, pronunciato, marcato,
con leggierezza, pesante, con gravit, secco). Ретельно позначаеться штерпреташя фактури:
артикуляшйними знаками, ремарками (ben imitando, la melodia ben cantando i T.iH.), «партитурними» динам1чними вщтшками. Звуки одного голосу при переход! з руки в руку
поеднаш пунктирними лш!ями, з фнурацп видшеш додатковими нотними штилями.
1 ж щ pi3Hi плани фактури рознесеш на додатков! нотш стани. У Bcix мелодшних лш1ях
композитор уважно вщзначае фразування. Для його TBopiB характерна багатопланова
комплементарна лкатура, що розкривае незалежшсть фразування у Bcix шарах багатоголосо'1 тканини.
Емоцшна стримашсть, але тонкють, певна схильнють до споглядання, любування
в гармошчних барвах дали пщстави деяким музикантам називати В. Барвшського iMnpecioHicTOM. Але йому чужа ютотна риса iMnpecioHicTie — зображальшсть, увага до вражень, до зовшшнього. В.Барвшського цжавлять переживания, почуття — в н у т р ш н е
життя. Його музика — не картина, c K o p i i u e поез1я, часом навггь близька до театру. У н ш
е д1я, рух, розвиток, змши, и «штота» — вщтшки почутпв. Це — л1рика.
Розглянувши зразки фортеп'янжн творчоси композитор1в початку XX ст., можна впевнено стверджувати, що в музичних творах сецесшного стилю експресивномовленевий аспект стае важливим, невщ'емним i стилевоформуючим складником. Ця *
риса вщчутно виявляеться i в укра'шськш музиш, зокрема у творах В. Барвшського.
Отже, у творах окремих композитор!в типолопчш прикмети експресивномовленневого стилю ceuecii' виявляються так:
1) виконавсыа засоби отримують у музиш не тшьки виразову, а й формотворчу роль
(твори О. Скрябша, А. Шенберга, А. Веберна) — вони розкривають сенс сшввщношення
фраз, р о з д ш в , частин форми, а отже, розвитку в цшому TBOpi. Це дае пщстави говорити
про д1алектику виражального й конструктивного у cфepi експресивно-мовленневого
стилю сецесй";
2) характерш для ceuecii'детальшсть i вишукана виразшсть мелодшного штонування
виявляються подабними рисами у трактуванш динамжи гучностс та артикуляцй, у гнучKOCTi темпоритму i детальному вщзначенш агопчних вщтшмв;
3) постШна увага до розкриття багатоплановосп фактури породжуе появу спещальних авторських вказ1вок щодо голосоведения в шй, а любування звуковим колоритом
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вщбите у численних ремарках туше; единим виконавським засобом, не регламентованим композиторами, залишаеться фортеп'янна педал1защя;
4) вщчутно проявляеться збагачення i посилення вербального складника у нотному текст1 та вщображення у лексиш, поряд i3 загальносецесшними рисами, шдивщуальних особливостей кожного композитора (К. Дебюса, О. Скрябш, В. Барвшський,
В. Новак, К. Шимановський);
5) для зафжсованих у ремарках виразовост1 настрош здебшьшого характерна л1ричншть, емощйна витончешсть, мшливкть, часом примхливють;
6) за наявност! спшьних типолопчних ознак сфера експресивного мовлення в
рамках доби сецеси яскраво виявляе неповторш риси кожного композиторського
стилю. Так, у творах А. Веберна пануе под1бна до геометричного орнаменту симетр!я виконавських вщтшюв, доведена аж до планування симетричних pyxiB niamcта, а для А. Шенберга притаманна унжальна др1бшсть артикуляцп, коли для кожного елемента музичноУ тканини заплановано власний, особливий характер виконавськоУ вимови.
У творах В. Барвшського яскравше, ш ж в шших, виявляеться нацюнальна (украУнська) природа мовлення i ментальное™. Як людина i3 суворими моральними засадами,
але й розвиненим почуттям гумору, делжатна й уважна, BiH уникае крайнолпв стилю —
чуттевого смакування емощй, надм1ру динам1чних i агопчних нюанав, пщмши щирого почуття його рафшованим зображенням. Любуючись красою витончених музичних
деталей, BiH нехтуе будь-якою сенсашйшстю, «рекламною» крикливютю прийом1в. 3
цим i пов'язаш труднощ1 виконання музики В. Барвшського, що вимагае вщ niaHicTa
розумшня норм сецеси, а водночас тонкого смаку, багатоУ уяви й вихованого, не «сирого» почуття.

' Однак за цих ютотних вщм1нностей ставлення до виконавських вказнюк 1.Стравинського i А.Шенберга
спорщнюе вимога до виконавц)в: точно виконувати авторський текст, H i 4 o r o в ньому не змшюючи i н1чого
до нього не додаючи.
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