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Map in Каралюс
(Дрогобич)
СЕЦЕС1ЙН1МОТИВИ В КАМЕРНО-ВОКАЛЬШЙ ТВОРЧОСТ1
ВАСИЛЯ БАРВШСЬКОГО ТА НЕСТОРА НИЖАНКШСЬКОГО
У камерно-вокальнш творчостi В. Барвшського найпоказовжими з погляду наявностi
сецесшних мотивгв е твори зрыого nepiody творчостi (1918—1923): «Сонет», «Шсня пкень»,
«Щаслива будь», «Колисанка» та «Псалом Давида». Камерно-вокальна спадщина Н. Нижанювського нечисленна за свот обсягом, але надзвичайно симптоматична в русл! модерних ideu:
вишуканий естетизм авторських поетичних уподобань спричинив звернення композитора до
текстов його сучаснишв О. Олеся, Б. Лепкого, М. Семаки, У. Кравченко. Мотиви ностальгп,
сну, патетика, драматичшсть притаманш яскраво-суб'ективному, максимально емоцшному стилю авторського висловлювання.
Ключов! слова: сецесгя (стиль модерн), солоств, пол1фон1защя, ритмгчна орнаментальтсть, психологизм, патетика, драматизм.
In chamber-vocal works by Vasiliy Barvinskyi a most model from point ofpresence of Art Nouveau
reasons are works of mature period of composer's creation (1918-1923): «Sonnet», «Song of songs»,
«Happy be», «Lullaby» and «Psalm of David». The chamber-vocal works by Ukrainian composer Nestor
Nizhankivskogo is not numerous after the volume, but extraordinarily symptomatic in the river-bed of
Modern-style ideas: refined aesthetism of author poetic tastes led composer's treatment to the texts by his
contemporaries Olexander Oles, Bogdan Lepkyi, Melanie Semaka, Uliana Kravchenko. Motives of nostalgia, a dream, a pathos, the drama inherent in bright subjective, emotional style of author statements.
Keywords: Art Nouveau (Modern-style), romance,polifonisation, rhythmic ornamentation,psychology,
pathos, drama.

Стиль модерн — од не з яскравих художшх явищ початку XX стол1ття — був надзичайно поширеним в укршнськШ культур^ в ш формувався в а р х п т т у р н и х ансамблях, на живописних полотнах, у граф1чному оформленш численних журнал1в,
у рекламь Вплив цього стилю позначився досить яскраво та оригшально i на музищ
цього перюду: творчкть Н. Нижанювського, Б. Яновського, деяю твори М. Лисенка,
Л. Ревуцького, В. Косенка, В. Барвшського, Я. Степового та iH. вщчутно забарвлена
стильовими рисами ceuecii. Виразовий арсенал музики в стил1 модерн вир1зняеться колоритшстю гармони, багатим «декором» фактури за рахунок i"f активноУ п о л ь
фошзаци, плиншстю, безперервшстю форми поряд з тенденшею до м1шатюри, до
«мозахчного» типу формотворення, любов'ю до мoтивiв-cимвoлiв. Музичний сюжет,
тематика, образнють часто не виходять за меж1 любовно1 л1рики, але спектр i'i BTiлень надзвичайно широкий i смшивий — вщ елепйно! споглядальнос™ до любовного екстазу.
Понадстор1чна дистанщя надае стилю модерн усе виразшших рис, i найновгип теоретичш дослщження смщиво висувають ппотезу про модерн як юторичний стиль з
тенденщею до епохальность До таких праць належить монограф1я Д. Сараб'янова [11],
яка е актуальним, методолопчно засадничим пщгрунтям у вивченш особливостей
стилю модерн у ркзних видах мистецтва. Серед музикознавчих дослщжень, у яких так
чи шакше простежуеться увага до проблематики модерну (ceuecii) в украУнськш музиui nepiuoi третини XX стол1ття, слщ видщити пращ Л. Кияновсько1 [6; 7], О. Козаренка
[8; 9], I. Черново] [12], Н. Кашкадамово'1 [5], М. РжевськоУ [10], М. Каралюс [3; 4], яю
вводять neBHi явища украУнськоТ музики у стильовий контекст ceuecii (модерну).
Мета статп — на приклад1 к1лькох coлocпiвiв проанал1зувати естетико-стильов1
риси ceuecii (модерну) в камерно-вокальнш творчосп Василя Барв1нського та Нестора
Hижaнкiвcькoгo.
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С т и л ы ш тенденци модерну чи не найповшше виявилися в камерно-вокальнш
TB0p40CTi украшських композитор!в першоУ третини XX сгогиття. Цьому насамперед
сприяло звернення музикант1в до поезп сво'Ух сучасниюв — молодомуз1ви1в Б. Лепкого,
В. Пачовського, П. Карманського, «хатян» Олександра Олеся та Грицька Чупринки, а
також I. Франка, М. Семаки та Р. Купчинського. Саме у Ухнш творчос™ композитори
знаходили так1 щеУ та образи, я ю вимагали для свого втшення вщповщно i нових засо6iB музичноУ виразност1.
Особливу увагу придшено психолопчному аспекту в розкригп настроУв, що панують
у кожному р о м а н с ь с о л о с т в ь Поряд з реальними людьми героями солоств]'в нерщко
стають м1фолог1чн1 персонаж!. Розвитков1 украУнського с о л о с т в у початку XX стол1ття
сприяють i принципи м!фолопзаци, «пересотворення» реальное^ та театралi3auii, я ю
п р и т а м а н т модерну.
Для В. Барвшського (1888—1963) сфера камерно-вокально"! л1рики стала своерщною
творчою лаборатор1ею, у я ю й йому вдалося «знайти небанальш форми застосування украУнських фольклорних штонацш i жанрових стереотип!в у контекст модерно!
системи музично-виразових засоб1в» [7, с. 190]. I хоча обсяг жанру романсу у творчост1
композитора невеликий (усього 16 зразюв), саме в ньому виявилися найхарактершгш
ознаки обдарування та стилю композитора. Культ краси, властивий модерну, iMnoHye
В. Барвшському, зумовлюе багату пал1тру л1ричних в щ т ш ю в та вимогливють до поетичних джерел своУх TBopi в. Композитор звертаеться переважно до текспв сучасних
йому украУнських поет1в: Б. Лепкого, Грицька Чупринки, I. Франка, Л е а УкраУнки,
В. Маслова-Стоюза.
Розгорнена форма бшьшост1 солосшв1в, наближення Ух до поем (за С. Павлишин)
зумовлеш не лише прагненням В. Барвшського якомога повшше розкрити змют поетичного тексту, а й виявом од Hi ei з тенденцш мистецтва модерну — саморозвитку форм.
Найпоказов1шими щодо наявносп рис стилю модерн е твори зршого перюду творчосTi композитора (1918-1923): «Сонет», «Шсня шсень», «Щаслива будь», «Колисанка» та
«Псалом Давида».
«Псалом Давида» (94-й), «пересшваний» П. Ку/пшем, свщчить про широту жанрового д1апазону вокально!' творчос^ В. Барвшського i був створений у двох BapiaHTax — з
ф о р т е т а н н и м i оркестровим супроводом. Образ б1блШного героя Давида композитор
трактуе як образ меси, провюника божо'У кари за Bei бщи, що випали на долю людства
шд час ПершоУ св1тово! вшни. 1918 piK — час написания солосшву — був роком створення ЗУНР внаслщок перемоги нацюнально-визвольного руху в Галичиш. Наближення
м1фу до сучасносп, трактовка образу Давида як нашонального героя евщчать про виявлення в цьому TBopi характерно! ознаки модерну — м1фотворчост1.
Для втшення геро'Уко-ешчного образу царя Давида композитор обирае жанр маршу,
який протягом усього твору зазнае значних метаморфоз. Характер суворого, похмурого похоронного маршу в 1нструментальному в с т у т створюеться за допомогою традищйного для цього жанру комплексу музично-виражальних засоб!в: мшорного ладу, '
низького регютру, шшльного темпу, пунктирного ритму, р ш у ч о ! трюльно! фцури в
6aci, «стогнучих» низxiдниx секундових та побудованих на тризвуш штонащй, а також
Умггашйно-шшфошчно! переклички хроматично «сповзаючих» мотив1в. Затемнению
колориту сприяють i вiдxилeння в далекi до початкового до-мшору тoнaльнocтi. Натом1сть в останньому poздiлi солосшву («Блаженний той, кого Ти, Боже, Тво!м законом
наставляеш») панують з о в а м imui настроУ: енерпйш висхщш KBapTOBi ходи, пружний
пунктирний ритм та урочистий акордовий супровщ створюють оптимштичний настрШ
життествердноУ ходи пepeмoжцiв.
Для вокально!парти «Псалма Давида» характерний надзвичайно широкий д1апазон
трактування н а с т в н о г о та речитативного принцишв. Тональна драматург!я солосшву
виявляеться у протиставленш тональностей бемольно! сфери та До-мажору. Цжавим
е i застосування гармошчного до-мажору наприкшщ твору — як згадки про переважання бемольних тональностей. У «Псалм1 Давида» композитор широко використовуе
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ладову альтерашю та дисонуюч1 сшвзвуччя багатотерцево'У структури, не порушуючи,
однак, тональних рамок. Таким чином, В. Барвшський, використовуючи контраста
стереотишв похоронного та переможного марцив i тональностей бемольноУ сфери та
До-мажору у крайшх частинах, вибудовуе едину неухильну Л1'жю наростання, яка через подолання перешкод приводить до ешчного та життествердного фшалу. Солосшву
притаманш символ1чнгсть, поемшсть, наскр1зний розвиток, симфошзащя супроводу,
масштабшсть — риси, що в шлому е визначальними для стилютики европейськоУ музики епохи модерну.
Романс «Щаслива будь», написаний на в|'рш Б. Лепкого, е яскравим зразком сецесшноУ
любовноУ л1рики. Для розкриття зм1сту поезп — томлшня романтичного героя у розлуш
з коханою — В. Барвшський обирае улюблеш прийоми оперування засобами музичноУ
виразност!, за допомогою яких вш добиваеться вщтворення найменших змш настроУв,
продиктованих текстом. Так, драматурпя солосшву вщбивае еволющю психолопчного
стану героя вщ чорноУ меланхоли (у першому роздш) та елегшноУ мршливостс (у другому
роздш) до майже релтйного екстазу (в останнш частиш). Цим зумовлена i структура
музичноУ форми романсу — поеднання наскр1зного розвитку i3 тричастиншстю. У мелодии! твору воедино зливаються мовно-виразний речитатив i романсова насшвшсть.
Композитор вдаеться до увиразнення семантики штонацш, поширених як в украУнськш
народнш, так i в професшнШ музиш: жал1бну сентиментальнгсть посшвки, побудованоУ
на сполученш малоУ секунди та зменшеноУ кварти, енерпю квартових затактових висхщних стрибюв, шзнавашсть висхщних та низхщних секст — неодмшного атрибуту романсу. Розвиток мелодично!'л iHii' пщпорядкований згадуванш вище еволюцп психолопчного стану героя, i в ньому надзвичайно велику роль вшграе ритм: част! змши метра та
пунктирних ритмiв надають мелодп особливоУ схвильованост!. Палггра тональностей,
обраних композитором для втшення свого задуму, вражае розюшшю: чергування однойменних, паралельних, однотершевих тональностей протягом короткого вщлжу, 3iставлення тональностей на вщдал1 секунди, терцп, част! вщхилення в тональное™ протилежного ладового нахилу створюють насичену гру свшютшк Як i в шших романсах,
композитор акцентуе за допомогою дисонуючих сшвзвуч драматизм окремих фраз, пщкреслюе колористичшсть звучания септакорд1в, нонакорд1в та елштичних послщовностей. KpiM того, градащя почугпв тривоги у дублюванш мелодп паралельними секстакордами та квартсекстакордами в шструментальному BCTyni, яскрава шюстратившсть
деяких ешзод1в (розливи пасажi в т е л я а п в «а серце стоптане нехай бшя BOpiT святого
раю блудить» або «довгих, довгих днях розлуки»), програш перед середньою частиною в
дуа шопешвських iMnpOßi3aum, що створюе елепйний настрш, та введения виразноУ мелодп — символу кохання — у верхньому голой заключного роздшу доповнюють стильову
характеристику солосшву.
«Шсня шсень» на слова В. Маслова-Стоюза — яскравий приклад розкриття теми кохання в ц а р и т традицШноУ для модерну жонографн. У поезй' закохаш ототожнюються
13 Соломоном та Сулам1ф'ю, про що свщчить назва гори Кармель, проте це не перешкоджае прочитувати цю в!чну icTopiio напрочуд сучасно, «тут i тепер». Перенесения м1фу в
сучасшсть е показовим для сецесШноУ поезй' початку XX ст. Так, наприклад, у творчост!
молодомуз^вщв ми постшно натрапляемо на М1фолопчних та лп-ературних геро'Ув i героУнь ycix 4aciB та народ1в (Ероса з однойменного Bipuia П. Карманського 3i зб1рки «OciHHi
3opi», Ладу i Марену, Калшсо та Беатр1че 3i зб1рок вщповщно «Лад1 i Мареш терновий
огонь мШ» та «Розгублеш зв1зди» В. Пачовського). KpiM того, мистецтво модерну тяж1е до
виявлення людськоУ пристрасп, вщтворення прояв1в безпосереднього i часто неусвщомленого почуття, подекуди еротичних настроУв i мотив1в. Про це свщчить надзвичайна
популяршсть мотиву пощлунку у творах образотворчого мистецтва описуваного nepiоду. Ще одна прикметна риса модерну, яка полягае в особливому трактуванш часу, виразно проявилася у творах зршого перюду творчосп В. Барвшського i, зокрема, у «nicHi
niceHb». Як зазначае Д. Сараб'янов, у модерн} «це трактування сильно вщр1зняеться вщ
того, що було в середин i — друпй полови Hi XIX столптя. Реал1зм фжсував час у цшком
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конкретному його виявь 1жуц навмисно загострювалась ця часова конкретнicTb... 1мпpecioHi3M немовби переймае конкретшсть тлумачення часу в реал!зму, але переносить акцент з конкретное Ti ди на конкретнгсть i короткочасшсть, майже миттевгсть сприйняття. У модерш час розтягнутий, заповщьнений, концентровано-формульний. У бшьшосп
випадюв живописець, зафжсувавши момент, зупиняе час або затримуе його...для того,
щоб максимально виразним зробити психолопчне напруження» [И, с. 265]. Розтягненють та заповьтьненють часу виявилися у драматурги та розвитку сюжету «IlicHi шеень»,
а це в свою чергу зумовило BHÖip 3aco6iB музично! виразность Споглядальне милування
опоетизованою картиною Be4ipHboro пейзажу, схвильоване очжування i розповщь про
тривал1 пошуки коханого i, HapeuiTi, радють i захоплення вщ 3ycTpi4i з ним, — такими е
етапи розвитку сюжету солосшву. Зазначимо, що в сюжет! абсолютно вщеутш зовшшш
дп, оскш ьки весь розвиток ди вщбуваеться у свщомост! закохано! д1вчини, i ми cnocTepiгаемо за ним Kpi3b призму и сприйняття. Зосередження на психолопчному acneKTi при
розкритп образу repoi'Hi романсу зумовлюе використання композитором особливого
психолопчного прийому, який полягае в тому, що вокальшй парти «доручаеться» передача думок, a i нстру ментал ьн i й — вщтворення багато! пал при вщчутпв закохано!'д1вчини.
Для шдсилення ефективносл дй' цього прийому В. Барвшський до звичайного ансамблю
вокалу i фортешано додае ще й скрипку - i нстру мент, який за сво!м тембром щеально
зб1гаеться з високим жшочим голосом. Р1вноправн1сть вокально! та i нстру ментально!
партШ, зумовлена посиленою увагою до психолопчного аспекту у трактуванш образу
repoi'Hi, вщповщае канонам модерну щодо pißHouiHHocTi зображення i фону в образотворчому мистецтв1. Цим зумовлеш наскр1зна побудова твору на переливах пасаж1в, трелей, арпеджю, у яю оргашчно вплггаеться вокальна пария, зв'язок романсового етзоду
з попередшм штонащйним розвитком та включения до нього зворушливо-мелодШних
po3cnißiß скрипки з шетрументального вступу. Вокальна пария в npoueci становления
образу послщовно проходить три стади розвитку: вщ речитативное^ через романсовють
до мелодичних фраз, що являють собою широк! розешви на довго витриманих звуках.
Аналопчна образна трансформащя вщбуваеться i в шетрументальних париях. Для вщтворення 4apiBHoi атмосфери тихого л и т о г о вечора композитор використовуе фортеn i a H H i арпеджю на акордах р1зно! структури, нерщко альтерованих, та характерну для
його творчост1 багату палггру тональностей. У парти скрипки на цьому фон! у високому pericrpi звучать трель що iMrryioTb пташиний сшв, та надзвичайно виразш nocniBки, пов'язаш з образом л и т о г о вечора, як! неодноразово з'являються в музищ романсу. Кульмшащя твору звучить на xni сущльних трюльних акорд^в, що передають радюне
хвилювання закоханих т е л я !хньо! 3ycTpi4i, а мел од! я дублюеться вже не тшьки у скрипковШ, а й у фортешаншй парти. У заключному ешзод1 в акомпанеменп повертаються
фортешанш арпеджю у високому periCTpi. До них у код! додаються витримаш септакорди
на фон! басово! Mi-бемоль-мажорно! кв!нти та ш ж ш скрипков! двозвуччя. Останш3Miнюються поступово завмираючим звучаниям флажолепв.
Одним з вершинних зразюв модерну в укра!нсьюй музиш е камерно-вокальна*
творчють Н. Нижанювського (1893—1940), невелика за сво!м обсягом, але надзвичайно симптоматична в русл! модерних щей. Як пише дослщник творчосп Н. Нижанювського Ю. Булка, «перед талановитим композитором стояло ясно уевщомлена художня
мета: досягнути оргашчного синтезу нащонально! i загальноевропейсько! музичних
традишй» [1,3].
Насамперед звертае на себе увагу вишуканий естетизм авторських поетичних уподобань. Серед поепв, до чш'х вipшiв звертаеться композитор, знаходимо iMeHa О. Олеся, Б. Лепкого, М. Семаки, Р. Купчинського, I. Франка. Авторське висловлювання композитора завжди чггко простежуеться у мaкcимaльнiй сконцентрованосп образного
зм1сту. Композитор «витворюе» CBift ceiT з максимальною щирштю, без узагальнень i
вщеторонення.
Романс «Снишся меш» (1918) написаний Н. Нижанювським на слова молодомуз1вця
Б. Лепкого. Тема сну була популярною в поезп доби модерну i, зокрема, у поепв «Мо-
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лодоУ музи»: i'x перу належать твори i3 красномовними назвами — «Який чудовий сон»
(П. Карманський), «Я плакав yei cHi» (В. Пачовський), «Сонна мр1я» (О. Луцький). У
Bipmi Б. Лепкого мри про кохану, що приснилася уBi CHi, картина дощового ociHHboro
пейзажу, спогади про весну i молодкть i, н а р е и т , роздуми про В1чний сон, яким завершуеться людське юнування, з'являються i зникають, як у калейдоскоп!. Н. Нижанювський поглиблюе це враження музичними засобами, продовжуючи цю гру уяви. НаскрАзну форму романсу вш складае i3 контрастних за жанровим походженням етзод1в,
чутливо йдучи за текстом, унаслщок чого з'являеться своерщний мозаУчний TBip.
У короткому фортешанному BCTyni 1мпров1зацшного характеру на «фош» витриманого сшвзвуччя з двох KBiHT звучить мелод1я у мелодичному MiHopi з пщвищеним IV
ступенем, що нагадуе гру народних сшвашв при виконанш дум чи ieropH4HHX шсень.
Початкова мелодична фраза «Снишся меш так живо, ясно» (насшвна декламашя на
ф о т стриманого акордового супроводу) змшюеться на словах «тн сни щось мають з
сонця i весни» елепйно-романсовою мелод1ею, яка е разючим контрастом до Hei. Новий ешзод мае вальсовий характер завдяки 3MiHi po3Mipy з 4/4 на 3/4. MiHOp переходить
у мажор (вщбуваеться вщхилення послщовно у Ci-бемоль-мажор з шдвищеними IV та
II щаблями та у Mi-бемоль-мажор). Широка хвиля пасажу у фортешанному супровод1
охоплюе д1апазон у 3 октави, а пол1ритм1я i вишукаш хроматизми викликають алюзн з
творами Ф. Шопена. Короткий чотиритактовий шструментальний програш ненадовго
повертае нас до реальности у сферу MiHopy, у речитатив! «Встану рано, зирну в вжно —
там дощ, погано». Його змшюе наступний роздш солосшву («А на дуил так любо, красно») — dolce cantabile, — сповнений весняних настроУв, який завдяки завершеност! образу та яскравосп мелодики Mir би становити самостшний TBip — романтичну елегш.
BiH виростае i3 ритмоштонацш першого мажорного ешзод у. Елегшшсть зумовлена тут
широким диханням мелодп, появою гармошчного мажору i форте шанн им супроводом
i3 м'яко синкопованим ритмом.
У ще бшьш розгорненому, шж попереднш, фортешанному nporpauii елегшш мотиви
забарвлюються у Tpari4Hi тони внаслшок появи MiHOpy та тривожного тремоло в баса.
У черговому мелодекламашйному фрагмент! експрес!я досягае своеУ найвищоУ точки, i
слова «не буде другоУ весни, пропала дшсшсть, тшьки сни меш остались» звучать як вирок. Останнш роздш — розв'язка драми — повертае нас у початкову тональшсть (g-moll).
Синтезуючи n04aTK0Bi штонацн солосп!ву i3 ритмоформулою i типом мелодики широкого дихання елепйних мажорних частин, композитор досягае едност! всього твору.
Текст солосшву «Чому я пробудивсь?» (1920—1923), створений дружиною композитора Мелашею Семакою шмецькою мовою (автор перекладу украУнською нев!домий),
спонукае нас проникнути у глибини людськоУ свщомоеп. CßiT н!чних кошмар!в, сповнений примарами, приворожуе нас своерщною красою, а фрази на кшталт «мш дух
дрижав в розюшному терпшню» або «я забув про все в розкоии болю» нав'язують алюзн до лггературноУ творчост! Л. фон Захера-Мазоха. Естетизащя потворного та акцептована витончешсть були притаманн! багатьом творам модернicTCbKoi' поезй' i своею
появою зобов'язана « К в т м зла» Ш. Бодлера.
Мовно-виразна речитативно-арюзна вокальна парт1я вщтворюе Bei найтониш нюанси в!рша. Питания «Чому я пробудився?» або «пощо ж я пробудився?», настшливо
повторюючись протягом усього солосшву (8 раз1в.г), !нтонац!йно не дублюеться, отримуючи щоразу новий настроевий вштшок, переростаючи у «жест страждання»
Цжаву трансформацш коломийки, як правило, жартсвливоУ за змютом, у жанр «ль
ричноУ драми» пропонуе Н. Нижанк!вський у солосшв! «Ти, любчику, за горою» (1930)
на слова У. Кравченко. Взявши за основу чотирнадцятискладову будову коломийки з
цезурою т е л я восьмого складу, та н а й т и п о в Ш для не! мелодичш ходи, композитор
створюе гешальну стшпзащю цього запального nicHi-таицю. Солосшв мае куплетноBapiauiftHy форму i3 надзвичайно динам!чним розвитком — поступовим наростанням
емоцшного напруження протягом перших двох к у п л е л в i3 кульмшашею та розв'язкою
у третьому. Композитор максимально виявляе виразов! можливост! лад!В, гру Ух барв,
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м'яке звучания натурального мшору у фортешанному BCTyni, поступово досягаючи зростання напруження внаслщок ладово! альтераци протягом першого куплету (шдвишення VII, VI, IV щабл1в та рух басового голосу по низхщнш хроматичшй raMi вщ VI по II щабель), використовуючи ладовий контраст завдяки введению
однойменного Mi-мажору (3i зниженими спочатку II, а потам VI щаблями) та дв1ч1 гармошчного M i - M i H o p y у другому куплен i, нареши, переходячи в M i - M i H o p (у трьох Bapiантах — мелодичному, гуцульському та дв1чьгармоншному) i повертаючись у e-moll у
третьому куплет!.
Описана вище драматурпя твору особливо послщовно втщюеться в ритм1 солосшву
шляхом поступового згущення ритм1чного малюнку аж до кульмшацн (вщ piBHOMipHoro
руху восьмими, через пожвавлення його за рахунок появи ипстнадцятих у хвилепод1бних
пасажах супроводу, до pi3Koi змши метра (3/4) у мелоди на фoнi пульсуючого акомпанементу) та pi3Koro розрщження його у розв'язщ. Поява синкоп пщкреслюе драматизм
останньо! фрази «Як не будеш приходити — умру за тобою». Солосшв «Ти, любчику, за
горою» е довершеним зразком «гуцульськоТ музично! сецесй» (О. Козаренко).
Солосшв «Поклш To6i» (1933), створений на слова I. Франка, — вершина любовно!
л!рики Н. Нижанювського. Тонка градация почугпв, багата палггра емощй (вщ легкого
суму до спалаху пристрасти що близький до релшйного екстазу) майстерно вщтворену
композитором у музищ твору. Мелодика солосшву вв1брала в себе найвиразшии штонацп з «музичного словника» епохи i являе собою оргашчне поеднання насп1вного речитативу, побутового (часом навить «жорстокого») романсу та оперно! apii. Бона не скута
рамками метра внаслщок свое! 1мпров1защйност1 i характеру щирого висловлювання.
Надзвичайно важливою в цьому TBopi е роль фортеп1анного супроводу, я к и й мае
1мпров1зацшно-салонний характер. Щ я к о с п особливо яскраво виявляються в розгорненому B C T y n i та nporpauii м1ж роздшами солосшву (т.т. 35-43). Види фактури постшно
змшюються вщповщно до зм1н у мелодищ.
Сфера духовно! музики не могла залишитися без уваги Н. Нижанювського. Обравши
для CBoi'x TBOpiB найголовшпп молитви християнського свггу — «Отче наш» та «Богородице Д1во» — композитор звертаеться до найштимшшого жанру — солосшву, придатного
для виконання в кол1 найближчих людей. Як майстер психолопчно! характеристики, BiH
ставить перед собою завдання вщтворити в музищ стан глибоко! медитаци, найменил
зм1ни настро!в людини в npoueci молитовного зосередження. Саме тому обидва твори
мають благородну мелодику романтичного типу, надзвичайно вишукану хоральну гарм о н ш та позбавлену с л ш в будь-яко! надм1рност1 фактуру фортешанного супроводу.
Риси модерну в солосшвах-молитвах виявляються у творчому поеднанш традищй
захщноевропейсько! та слов'янсько! церковно! та паралпурпчно! музики. Обравши
жанр солосшву для молитви, Н. Нижанювський вщмовляеться вщ традицшного для
галицько! музики хорового трактування жанру. В цих творах композитор наближае
«жонографш» украшсько! музично! сецесй' до характерного кола щей живописного _
модерну, до проблем неов1зантив!зму, стшнзаци, як1 були притаманш церковним творам художниюв М. Сосенка, П. Холодного, М. Осшчука та iH.
Камерно-вокальна творчють В. Барвшського та Н. Нижанювського е одшею з вершин украшського модерну та прикладом оргашчного поеднання романтичних традицш i3 сучасними тенденщями мистецтва. Для i'xHix солосшв1в характерш сецесшна
вишуканють, творче втшення неофольклористичних щей та колористичне трактування гармони. Цшаво, що внаслщок впливу стилю модерн солосшв вщдаляеться вщ жанрового стереотипу, що сформувався протягом XIX столггтя, i стае надзвичайно pi3HOмаштним. Це пояснюеться i р1знохарактершстю поетичних джерел, яю лягли в основу
солосшв1в, i шдивщуальними особливостями композиторських почерюв. Сдине, що
залишаеться незмшним, це BipHicTb лipичнiй тематиш та розширення и д1апазону.
Особлива увага придщяеться психолопчному аспекту при розкритп настро!в, що панують у кожному poMaHci. Часто спостер1гаеться навмисне декорування, естетизащя
o6pa3iB, що було властиве для декадентсько! чуттевост! взагалк
використовуючи
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1

«Жести страждання, психологичного надриву, нероздшеного кохання, arpecHBHOCTi стають моделями,
символами рафшовано! дуип диференшйованого суб'екта fin de siecle» [2, С. 115].
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ВОКАЛЬНА ШКОЛА ЕЛИСАВЕТГРАДЩИНИ (1900-1930):
1СТОР1Я В ДОКУМЕНТАХ
Стаття розкривае
особливостг формування
вокального
виконавства
€лисаветградаЗшовЧвська на прикладе викладацько! практики А. М. Купетта, Ф. П. Левицького,
I. А. Долтова. Завдяки архивным документам,
що вводяться до наукового об1гу вперше,
демонструеться панорама вокальноь практики мкта в 1920-х роках (проект спещал1зовано1
вокальноi
студШм. проф. Mopemmi, 1927р.) та придшяеться увага життепису засновнищ
рег'юнальноХ
вокально!школи
— педагога та ствачкиЛ. Я. Kupeeeoi
(1882—1971).
Ключовi слова: вокальне виконавство,
вокальна школа, музичне
краезнавство.
Report reveals features offormation of the vocal performing Elisavetgrad - Zinovievsk on example of
the teaching practice A. Kupetin, F. Levitsky, I. Dolinov. Through archival documents, which appeared
in the scientific community for the first time, demonstrates the view of vocal practice (special project of the
vocal studio named, prof. Moretti, 1927) and focuses on the biography of the founder of a regional vocal
school — teacher and the singer L. Kireeva (1882 - 1971).
Keywords: vocal performing art, vocal school, music regional ethnography.
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