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Метою uie! статп e вияв домшантних рис музичиого виконавства (на матер1ал i фор-
тетанного мистецтва), актуалвованих парадигмою модерну. Тут сл1д вщразу ж окрес-
лити «поле» дослвдження, поза яким — фортешанна музика доби модерну (це цшком 
окрема проблема), так само, як i риси музичного модерну у виконавськш творчост1 
окремих музикант1в-виконавщв (що також заслуговуе на окреме висв^лення). Зо-
середження пошуково! уваги на професшному фортетанному виконавств1 початку 
XX ст. пояснюеться тим, що в ньому найбшьш яскраво виявляеться мистецька специ-
фжа музичного виконавстава. 

Соцюкультурна ситуащя на злам! XIX—XX ст. з !! кон цеп шею iM морально! свавол1 
та есхатолопчними настроями надавала доб1 модерну особливого психолопчного за-
барвлення: Tpari4Hi вщчуття катастроф1чHocri буття, ностальпя за минулим i водночас 
витончений естетизм, гедошзм, культ краси тощо та несла в co6i межев1 контраста й 
антитези — гостре вщчуття сучасноеп, урбан1зму i водночас неприйняття вульгарно-
го матер1ал1зму, прагматизму, cipocTi. Очевидно, у ситуацп, коли дух пщприемництва 
проникав до р1зних галузей музично! культури, в1дбувалися суттев1 зм1ни i в музично-
виконавському мистецTBi, складався, зазначае В. Егорова, новий тип музиканта, ко-
трий присвячував себе не музищ взагал1, натом1сть визначеному виду виконавського 
мистецтва [5, с. 324]. 

Важливо наголосити, що попри швидкоплиншсть доби модерну (вщ кшця 80-х ро-
К1В XIX ст. i до 1914 року [12, с. 57]), у стил1 модерн склалася нова мовленнева парадиг-
ма, яка визначила деяю суттев1 шляхи розвитку XX ст. [13, с. 190]. 

Тут варто звернути увагу на те, що саме в так зваш «епохи зламу», коли всереди-
Hi одше! культури стикаються (а саме такою i була доба модерну) pi3Hi св1тоглядш й 
естетичш uiHHOCTi, пов'язан1 3i змшою культурних парадигм, процеси оновлення та 
духовних пошуюв набувають особливо! ваги. До того ж, як вщомо, кризовим couio-
культурним ситуац1ям притаманна амб1валентнють, тобто вони можуть мати в пщсум-
ку як негативний, так i позитивний результат, швдюючи та пришвидшуючи поступ, 
який в ш ш ш ситуацй' тривав би набагато довше. У парадигм! модерну, з одного боку, 
фжсуються виразш ознаки декадансу, занепаду: музичне виконавство починае вщста-
вати В1Д композиторсько! творчост!, традици романтичного виконавського стилю наче 
вичерпуються, романтичш 1деали трансформуються у псевдоромантизм, на концерт-
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нш естрад! пануе солодкозвучний, «приемний» салонний репертуар, а блискуча BipTy-
ознють перетворюеться на «декшька ремюничих прийом^в». А з другого боку, процес 
оновлення музично-виконавського мистецтва набувае настыьки всеохопного вимiру, 
що виникають пщстави говорити про народження нового стилю [9, с. 220], — автори-
тетно стверджуе Д. Рабинович. 

Внутршня суперечл ивють, р1зноспрямовашсть (минуле i майбутне) естетичних век-
T o p i ß модерну, дуал1зм його естетичних засад проявляеться в музично-виконавському 
мистецтв!. 1деться про стильов! розгалуження, симультанне юнування принайми! 
трьох icTOTHO вщмшних м1ж собою стильових моделей, започаткованих ще у виконав-
cTBi XIX ст., як ось: а) салонне виконавство, яке поступово перетворюеться на KIH; б) 
романтичний стиль, який на цей час досягае вершин свого розвитку як у фортетаннш 
творчосп, так i виконавському мистецтв!; в) академ1зм, що несе в c o 6 i небезпеку пере-
родження в догму [6, с. 312-314]. 

Тим часом «BipHicTb високим традиш'ям» обертаеться пишним буянням ючу, фор-
тетанне виконавство стае провшшею по вщношенню до власного минулого, а салон-
ний ман'еризм займае комфортне Micue м!ж сентиментальною «зворушливою заду-
шевшстю» i в!ртуозним блиском. Типовими ознаками виконавського ман'еризму, яю 
м1грували В1Д одного виконавця до шшого, стають «видутЬ> фрази та i'x подр!бнешсть, 
MaHipHicTb агопчних «зпгхань», «завмирань», темпов! капризи i непослщовност!, рясна 
педальна вуаль тощо [9, с. 200]. «Салонний стиль» позначаеться поверховим шиком i 
легковажнютю. Основним методом салонного (чи «кул i парного» за М. Друскшим) ви-
конавства стае членування музичного матер1алу на невелик!, «смачно подан!», позбав-
леш орган!чного зв'язку уривки. Замють велико! i неперервано! лшп розвитку — «сма-
кування» деталей, арпеджШована розмитшть вертикал!, хибна пристрасть до подр!б-
нення вщтшюв, до постШного заокруглення фраз, що пщкреслюеться як динам!чним, 
так i ритм1чним кадансуванням тощо, — зазначае М. Друскш [4]. 

Водночас модерний к1ч перебувае зовам поряд i3 ел!тарн!стю, рафшовашсть легко 
впадае у банальнють, езотеричне маскуеться пщ трив!альне, а банальн!сть популярних 
артистичних трюкiв стае елегантним парод!юванням самого себе. Власне, це дозволяе 
С. Рахманшову см!ливо використовувати атрибута салонного дендизму i звертатися 
до репертуару сумшвних художн1х якостей, — наголошуе В. Чинаев у концептуальнШ 
стати «Стиль модерн! niaHi3M Рахман!нова» [15, с. 201]. Очевидно, стиль Рахмашнова-
niaHicTa, як концепц1йно i художньо вивершена цшюнють, перебував п!д знаком пе-
рех1дности та передбачив багато з того, що визначатиме риси виконавсько! культури 
майбутнього, а саме: волю до штелектуального зосередження i здатшсть до споглядан-
ня абстрактно!, артистично безкорисливо! краси !дей i форм, перебування у висотах 
надперсонально! платон!чно! чистота [16]. 

Що ж домшуе в музично-виконавському мистецтв! доби модерну? Вщповщь на це пи-
таннядаеновагенерац!ямузикант!в-!нтерпретатор!в,якурепрезентуютьФ.Бузон!,Л.Го-
довський, Ж. В'енер, Р. Вшьес, Р. Казадесюс, С. Рахмашнов, А. Шнабель та багато шших 
визначних артистичних особистостей, котр! з'явилися на авансцен! концертного життя 
на злам! XIX—XX ст. Натомють важливим е усвщомлення юторико-культуролопчного 
значения !х виконавсько! творчост!, сп!льною рисою яко! виступають: анал!тична воля, 
що надае музично-виконавському процесу якост! об'ективност!, мислення, як рухома 
енерпя процесу !нтерпретащ!, вдумливий д1алог з !ншим творчим «я», тобто, виразш 
риси штелектуального типу, для якого руцпйною силою творчосп е розум. Видатний му-
зикант друго! половини XIX ст. Г. фон Бюлов, утверджуючи у сво!й виконавськ!й твор-
чост! штелектуальний тип, стверджував: «Розум повинен регулювати почуття. 1снуе ве-
личезна р!зниця м1ж осмисленим та неосмисленим почуттям» [6, с. 369]. 

Центральною щеею !нтелектуального виконавського типу стае ташстична мета, 
спрямована на максимально глибоке осягнення музикантом-виконавцем змюту вико-
нувано! музики, розкриття закладених у нш !дейнихта емоц1Йних, !нтелектуальних та 
чуттевих компоненте. Напружен! пошуки цих прихованих за звукообразами, точшше, 
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утшених у них духовних начал стали найважлив1шим завданням у npoueci штерпре-
тацп, а сама штерпреташя набувае свого засадничого призначення — не виконання, не 
передача — натомють штерпреташя, трактування, тлумачення [9, с. 220]. 

1сторичною в цьому ceHci була концертна та педагопчна д1яльшсть Ф. Бузош (1866— 
1924), котрий високо пщню фактор штелектуал1зму у т а ш с т и ч н ш сфер1, виробив свою 
виконавську концепцию та запропонував, як пише Д. Рабинович, свое розумшня сут-
ност1, задач фортешанноУ техшки, протиставивши оргашзуючу думку всевладност1 по-
чуття [9, с. 206-207]. 

Для Бу зон Интерпретатора вищим художшм принципом виконавсько'У штерпрета-
ui'i була художня щлюшсть, як едшсть композиторськоУ щеУ музичного твору i п реал1-
заци виконавцем, едшсть штелектуального та чуттевого, в1ртуозного та змютовного в 
npoueci виконавського штонування. 1нтерпретуючи той чи шший TBip, Бузош виявляе 
неподщьшсть у TBopi художньоТ щеУ, образу i форми. 1з ретельшстю, незвичною для 
тогочасноУ шашстичноУ практики, музикант вивчае текст i «бюграф1ю» виконуваних 
TBopie, i3 прецизшшстю вченого-текстолога копаеться в рукописах i р1зних виданнях, 
пор^внюе редакци, зютавляе вар1анти, допоки не зробить свого вибору [7, с. 63—64]. 

Прикметно, що кардинальш змши в шанютичному мистецтв1 торкалися не лише 
основних проблем шашстичноУ естетики, але й принцишв формування репертуару, 
критери якого почали диктуватися головним завданням шзнання, осягнення музики. 
Зникнення з репертуару салонних др1бничок на кшталт п'ес Мошковського, Падерев-
ського чи Годара на злам1 стол1ть стало одним i3 прояв1в новоУ епохи в т а ш с т и ч н о -
му мистецтв! епохи С. Рахмашнова, Ф. Бузон1, А. Корто, А. Рубшштейна, В. Пзекшга 
[9, с. 70], — зауважуе Д. Рабинович. Дедал1 б1льшоУ ваги набувають для концертантгв 
Ti твори, що як предмет утшення мають у co6i не лише знайоме, уже тзнане , а радше 
защкавлюють новим, вимагаючи когн1тивних зусиль, як1 поеднують почуття i розум-
i нтелект. 

У 1890 poui дебютував визначний австр1йський n i a H i c T Артур Шнабель (1882—1951) — 
музикант яскравого штелектуального складу, гра якого вир1знялася особливим духо-
вним тонусом штерпретацп. Сила Шнабеля, зауважуе Д. Рабинович, полягала у масш-
табах i новизн1 його виконавськоТ концепци, у p i m y 4 0 C T i i см1ливост1, з якою BiH, вщки-
даючи застар\ле i в1джите, стае зачинателем i натхненником л1ричного штелектуал1зму 
[9, с. 231]. Анал1зуючи природу шнабел1вського 1нтелектуал1зму, М. См1рнова ствер-
джуе, що артистизм niaHicTa найяскрав1ше виявлявся в сфер1 споглядання i рефлексй' 
[14]. Споглядання (contemplation), як входження до сфери виконавсько1 рефлексй', дае 
ключ до осягнення переходу вщ тимчасового до позачасового. Час у rpi А. Шнабеля 
плине розм1рено. Це - i не «переживания», i не «репрезентащя», а радше романтичн1 
мандри, MipHa хода подорожнього. «Immer weiter» («Усе дал г») — ось кредо Шнабеля, 
який утверджуе CBOIM мистецтвом незворотшсть i несуперечливють часу, незворотшсть 
руху «звуковими шляхами». Музикант заперечуе романтичну контраста иль, проте з 
романтичною ршучютю утверджуе «зв'язок усього i3 yciM», едн1сть стил1в та епох п1д 
знаком лipизмy. Виконавська манера шашста, камерна за своею суттю, випромшювала 
рад1сть музикування i складала враження незвично теплоУ товариськоУ бес1ди. 

Вивищення функцп ритму, який керуе часом, чи викликаючи його з небуття, «за-
клинаючи», чи зовам зупиняючи — одна i3 стрижневих ознак виконавського стилю 
Шнабеля. Виршальну роль у rpi шашста вдаграе експреая мит1, пщвищена увага до 
деталей, що спричинюе багатоешзодшсть, де укрупнена деталь при текучостс форми 
породжуе розосередження кульмшашй [14]. Показово, що «шнабел1вським керунком» 
у XX ст. шшло багато n i a H i c T i e , зокрема К. Аррау, В. Бакгауз, В. Пзекшг, М. Гршберг, 
В. Кемпф, Г. Гульд та iH. 

Синтез ретроспективи i новизни, як щеома модерну [8, с.1], вказуе на генетичну спо-
р1дненють останнього з великими стилями попередшх епох, зокрема бароко i роман-
тизмом. Модерн впроваджуе осмислене, принципове використання апробованих icTO-
piero моделей, тобто стильову гру, сенс якоУ полягае не в перейманш певних естетич-
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них принцишв i виразових засад стилю минулих епох, радше йдеться про залучення 
окремих «знаю в» стилю, яю набувають нового сенсу. Так, увага до деталей музичного 
тексту, детальна проробка його артикуляцШних засоб1в, майстершсть звукового нюан-
сування т о щ о , як характерна риса музики доби бароко — дютае нове життя у виконав-
ському мистецтв1 доби модерну. 

Саме доба модерну артикулюе у виконавсш таку принципово важливу проблему, 
як культура звука — одну з тих, що стане центральною в музичному мистецтв! XX ст. До 
чотирьох основних психоф1зюлопчних властивостей музичного звука — висоти, три-
валосп, тембру, гучностс — додаються ще дв1 — артикулящя та просторова локал1зашя, 
пов'язаш3i сприймаючою свщомютю. Символ1чно в цьому ceHci звучать слова О. Скря-
6iHa щодо iHTepnpeTaropiB своТх твор1в: «Пощо вони грають мо! p e 4 i цим матер1альним, 
цим л1ричним звуком, як Чайковського чи Рахманшова? Тут мае бути мш1мум матери» 
[10, с. 256]. 

Звуковий CBiT модерну ор1ентуеться на спов1льнене сприйняття, неквапливе вслу-
ховування у звукову матерш, споглядання звукотембру, перебування у звуковому про-
стор!. «Звук емансипуеться, уособлюеться i стае своерщно чуттево вщчутною матерь 
ею, у якШ артикулюються й акустичш властивостк Передуам така нова "атмосферна" 
якгсть звучания досягаеться за рахунок розробки тембро-фошчного потеншалу гармо-
ни, що поеднуеться i3 ч1тким розшаруванням фактури [13, с. 192]». Звукова хвиля (як 
i «Хвиля» Хокусая) — ось символ звуковщчуття, якому вщповшають i голоси фактури, 
що рухаються в одному керунку, односпрямовано, i фпурацп, що змивають меж1 кор-
дошв, i динам1чне нюансування: коротк1 злети, коротк1 спади, локальш кульмшаци 
[3, с. 66]. 

Одухотворения звука i негативне ставлення до чуттево! повноти, вщкритого, повно-
звучного тону взаемопов'язат у творчш естетиц1 О. Скряб1на. «Тиша е також звучан-
иям. У rami е звук. I пауза звучить завжди... Я думаю, що може бути навпъ музичний 
TBip, що складаеться i3 мовчання» [10, с. 188]. Анал1зуючи поему «Дившсть» (ор. 63) i 
Поеми (ор. 69), JI. Гаккель вказуе на Hi з чим незр1внянний звуковий образ шструмен-
та — гостропроменистий, повггряний i проводить паралел1 м1ж Скряб1ним i Веберном, 
прямуючи дал1 до сонористики «Клав1рштюк1в» Штокгаузена [3, с. 76]. 

I ще одне важливе започаткування доби модерну — «аутентичне виконавство», яке 
окреслюе окремий пласт музично-виконавсько! культури та спричинюе розширення 
стильових параметр1в музичного виконавства вже в друпй полови Hi XX ст. Як вщомо, 
«першими ласпвками» «юторично правдивого» виконавства були англшський музи-
кант Арнолд Долмеч, книжка якого про принципи виконання старовинно! музики («The 
Interpretation of the Music of the 17th and 18th Centuries», 1915) заклала основи аутентичного 
виконавства, а також легендарна польська клавесишстка Ванда Ляндовська, без вико-
навсько! творчост1 яко! трудно уявити повернення в живому звучанш музики Ренесансу 
та бароко. Очевидно, npocTip nie! стагп унеможливлюе навпъ поб1жне розкриття цього 
визначного явища виконавського мистецтва, iHcnipoeaHoro добою модерну. 

Таким чином, музично-виконавська творчють доби модерну — це нове явище по-
стромантично! епохи. Парадигма модерну вщкривае завюу над прихованими духовни-
ми iHTeHuiflMH фортеп1анного мистецтва XX ст., зокрема, такими, як штелектуал1зм, 
воля до штелектуального зосередження, споглядання артистично безкорисливо! кра-
си, а також — нова фшософ1я звука, культура звука, що стане одшею з центральних у 
музично-виконавському мистецтв1 XX ст. 
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Jlidin Школаева 
(JIbeie) 

ЕЛЕМЕНТИ СТИЛЮ МОДЕРН (СЕЦЕС11) У ВОКАЛЬНО-ФОРТЕШАННИХ 
ДУЕТАХ НЕСТОРА НИЖАНК1ВСЫЮГО 

У cmammi розглядаються твори Н. Нижантвського для голосу i фортетано в acneKmi 
зв'язтв з модерном (сецеаею). Авторка простежуе прояви цього стилю, поеднаного з нац'ю-
нальними традищями, в естетищ, засовах виразност1, особливостях фактури, композицй. 

Kawvoei слова: стиль модерн, украшський модерн, сецес(я, зах1дноукрашська музика. 

The article deals with the compositions for vocal and piano by Western Ukrainian composer Nestor 
Nyzhankivskyj. The author observes manifestations of modern style - Art Nouveau — and national 
traditions on his vocal style, analyses a esthetics, expression means,figurative musical material, tendencies 
in musical dramaturgy andform. 

Keywords: Art Nouveau, Ukrainian modern, Western Ukrainian music, N. Nyzhankivskyj, chamber-
vocal music, vocal-piano duet. 

Серед локальних р1зновид1в стилю модерн найвщом1шою е вщенська сецеая, i 
JI beiß, центр СхщноУ Галичини, що школи не стояв остороньевропейських культурно-
мистецьких npoueciB, безумовно, зазнав и впливу. Сецешя визначала насамперед ар-
х1тектурне обличчя мюта першого десятир1ччя XX ст. Разом з тим, серед прихильни-
KiB цього стилю були не лише архп-ектори, а й представники шших вид*в мистецтв 
та р1зних нащональностей, письменники, художники: 3. Курчинський, В. Блоцький, 
М. Яцк1в, С. Твердохл1б, М. Паращук, Р. Братковський, X. Збержховський, I. Труш, 
А. Захар1евич, Т. Обм1нський, I. Левинський, О. Новаювський, О. Кульчицька та iH. 

У музищ, через особливост1 «матер1алу» цього виду мистецтва, зв'язки 3i стилем ви-
являються бшьш опосередковано, проте, як зазначалося, дослщники активно розро-
бляють цю проблематику на матер1ал1 музичноУ творчост! та виконавства. 

В украТнсьюй музикознавчШ думщ прюритет щодо грунтовного вивчення украш-
ського модерну (сецеси) належить Л. Кияновськш [6]. Ця проблематика перебувае та-
кож у кол1 наукових зашкавлень О. Козаренка [7], а також Н. КашкадамовоУ, яка про-
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