
Значения В. брмшова як художника-педагога в Укра'1'Hi далеко не обмежуеться 
впровадженням новоУ методики викладання, що мала чимало сшльного i3 системою 
навчання у ВХУТЕМАСА й Баухауз». Результати його експеримен^в 1920-х pp. ниш 
використовуються яку творчш, так i впедагопчшй практищ при пшготовш дизайнер1в. 
Один i3 них (експеримент з кубом i кулею, який вш використовував у практиш 
навчання), ниш прикрашае ресторан у MicTi Валенсп в 1спанп. 

В узагальненш форм1, розглядаючи шлях, пройдений художньою культурою Харко-
ва В1Д модерну до авангардних шукань, не можна не пом1тити, що за короткий термш, 
обмежений нами першою третиною XX стошття, була подолана величезна мистецька 
В]дстань. Безумовно, швидюсть 3MiH у переход! до нових творчих систем багато в чому 
пов'язана 3i своерщшстю юторичноУ ситуацй' — трапчними потрясшнями в краУш. Ре-
волюцшш настроУ, безумовно, вщбилися в авангардному pyci з його 1гноруванням по-
передниюв. У Харков! найповшше авангардистський потеншал реал1зував В. €рм1лов. 
Як i в шших великих художшх центрах УкраУни, перехщ до найновших систем худож-
нього мислення в столищ Слобожанщини поеднував pi3Hi етапи художнього розвитку. 
Окрем! nporpaMHi настанови модерну знаходили вщображення в мистецтв1 харк1вських 
майстр1в, як1 протистояли авангарду, i в 1920-Ti роки. Однак сам авангард не поривав 
повшстю зв'язку з модерном. У творчост1 €рмшова 1920—1930-х роюв спрямован1сть мо-
дерну на С01пальну перебудову, на 1деальну модель улаштування життя, шдпорядковану 
Kpaci, знаходить продовження у проектуванш нового образу життя новими художшми 
засобами, пошуку яких була пщпорядкована i творча, i педагог1чна Д1яльн1сть майстра. 
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ПРО НАЗВИ ПЕРЮД1В ТВОРЧОСТ1КАРОЛЯ ШИМАНОВСЬКОГО 

У cmammi скориговано назви nepiodie творчоат польського композитора Короля Шиманов-
ського, micHO пов'язаного з Укратою. Глибше висвтлюючи другий, середнш, nepiod meopnocmi, 
автор cmammiрозглядае його кр1зь призму стилю модерн / сецесчя i пропонуе назвати ni nepiodu 
так -романтичним (перший), сецесшним (другий) та неофольклористичним (mpemiü). 

Ключов! слова: м\фолог1зм, модерн, орнаментальтсть, nepiod, сецес/я. 

The titles of works periods by Polish composer K. Szymanowski are corrected in this article. The 
author investigating deeper the second period, examines it through Modern in Music (Art Nouveau). He 
has proposed to give the next titles for works periods: Romantic (the first one), Art Nouveau (the second 
one), Neo-Folkloristic (the third one). 

Keywords: mythical character, Modern, ornamentics, period, Art Nouveau. 
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Цю статтю написано за матер1алами одшеУ з двох мо'Ух доповщей на науковШ кон-
ференци в 1нституп мистецтвознавства, фольклористики та етнологп' iM. М. Т. Риль-
ського HAH УкраУни «Стиль модерн у культур!», присвяченш його багатор1чному ди-
ректоров! й завщувачев1 вщдщу музикознавства, академжу Олександров1 Григоровичу 
Костюков1 у зв'язку з 10-р1ччям його CMepTi. 

У статп певною Mipoio поеднано дв1 TeMaTH4Hi сфери, якими меш довелося займа-
тися. Перша з них пов'язана з творчкпчо засновника польськоУ композиторськоУ шко-
ли XX стол1ття, уродженця УкраУни, видатного композитора Кароля Шимановського, 
музичшй спадщиш й творчому шляхов1 якого присвячено кандидатську дисертащю 
автора цих рядюв «Кароль Шимановский и народная музыка Подгалья (к проблеме 
эволюции композиторского творчества)» (К., 1988). 

HaTOMicTb друга пов'язана 3i стилем модерн/сецес1я. Стаття про цей стиль пщ на-
звою «Модерн, ceuecia» вийшла у третьому TOMi «УкраУнськоУ музичноУ енциклопедп» 
(К., 2010). Модернов1/сецесп присвячено також значну частину стагп «Про напрями, 
стши, течи та естетичш ситуацн в укра'Унськш музичнш культурЬ у п'ятому випуску 
украУнознавчого музикознавчого перюдичного наукового зб1рника «Музична укра'У-
шстика: сучасний вим1р» (К., 2010), що традицшно випускае вже згадуваний вщдщ 
музикознавства. 

У творчост1 К. Шимановського переважна бшышсть дослщниюв виокремлювала 
три перюди:шопетвсько-скрябш1вський (тобто раннш), вагнер! всько-малер1вський, 
чи регер1всько-штраус1вський (тобто середнш, тут маеться на уваз1 Р1хард, а не Йо-
ганн Штраус), та нацюнальний або польський (заключний). Деяк1 дослщники видь 
ляли в другому nepkwi ще один — 1мпресюшстичний'. 1з суттю назв i датуванням цих 
перюд1в можна погодитися, xi6a що за винятком того, що в Шимановського, на нашу 
думку, навряд чи можна знайти впливи Р1харда Вагнера й Густава Малера, a iMnpeci-
ошстичною е щонайбыьше пара його п'ес. 

А ось 13 назвами перюд i в погодитися тяжче, бо вони належать до р|'зних смислових 
ряд1в, а тому викликають певш запитання. Адже якщо перших два перюди означено 
пр1звищами, то чому ними не означено третШ, який називають нацюнальним, або 
польським? А якщо пов'язати й третш перюд з пр1звищами композитор!в Бели Бартока 
та 1горя Стравинського, то чи не вийде так, що Шимановський шбито не мав власного 
композиторського стилю, що не вщповщае дшсност1? Польсыа науковш, як меш зда-
еться, мають щлковиту ращю, коли жарт1вливо називають такий пщхщ «впливологь 
ею». Водночас виникае ще одне питания: якщо останнш, третШ перюд творчост1 Шима-
новського е нацюнальним або польським, то чи не випливае звщси, що перший перюд 
е польсько-росШським (шопежвсько-скрябМвським), а другий - австро-шмецьким 
(Pi хард Вагнер, Макс Регер та Pi хард Штраус — шмщ, а Густав Малер - австр1ець), а не 
польським, що також не вщповщае дШсност1? 

Тим часом ще у згадуванш вище дисертацп третш перюд я визначив як пщгаль-
ський або неофольклористичний. Тож, гадаю, точшше було б назвати кожний i3 
трьох перюд1в за стильовими ознаками. При цьому першому ранньому, шопешвсько-
скряб1швському, найбщьше тдходила б, на мш погляд, назва «романтичний», а тре-
тьому, заключному, вщповщно —«неофольклористичний». 

Питания щодо назви викликав тщьки другий перюд — регер1всько-штраус1вський. 
Але багато хто з австршських i шмецьких дослщниюв вважае Р. Штрауса одним i3 най-
яскрав1ших представниюв шмецького музичного югендштщя, тобто сецесГУ або мо-
дерну. Тому спробуймо знайти елементи модерну/сецесн в музиш другого, середнього 
перюду творчост1 Шимановського. 

У визначенш музичного стилю модерну/сецеси серед дослщниюв немае одно-
стайность Одш украУнсью й зарубУжш музикознавш вважають представниками цьо-
го стилю Г. Малера й Р. Штрауса; iHuji - К. Дебюсс1, О. Скрябша, М. Чурльошса чи 
К. Шимановського, а серед укра'Унських композитор1в - окрем1 твори М. Лисенка, 
В. Bape iHCbKoro , М. Вериювського, Н. Нижанювського, I. Рачинського, Ф. Якимен-
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ка, Б. Яновського, меншою Mipoio — С. Людкевича та iH.; захщних композитор1в вщ 
Р. Вагнера й Г. Малера до П. Булезай К. Штокгаузена; С. Василенка, М. Гнесша, В. Ре-
бикова, А. Станчинського, М. Черепнша, М. Штейнберга або n i3Hix М. Римського-
Корсакова й П. Чайковського, а також О. Глазунова, А. Лядова, С. Рахмашнова, С. Та-
неева та iH. Ще хтось вбачае щеолопю модерну/сецесп в жанр! оперети; у спекта-
клях доби fin de siecle (франц. — кшця стол1ття) «РосШського балету» С. Дягилева; 
в окремих композицшних i драматурпчних особливостях (наприклад, покладений 
в основу фшальних частин багатьох TBopiB М. Колесси, С. Людкевича, Н. Нижан-
KiBCbKoro, Д. Очинського та iHuinx найпоширешший у Схщшй Галичиш народно-
музичний жанр коломийки як вияв музичноУ гуцульськоУ сецесн); у фортешанному 
виконавств1 В. Горовиця, С. Рахманшова чи О. Скрябша (нерщко з полегшеним для 
сприймання репертуаром, зокрема наявшстю в ixHix програмах салонних MiHiaTiop, 
вщстороненою iрожею, елементами так званого салонного дендизму, що виявлялося 
в дещо показнш в1ртуозност1, тощо). 

На думку деяких музикознавщв, у композиторськш творчост! риси модерну/сецесп 
виявляються у поеднанш елемент1в р!зних вшив мистецтва, наприклад, сцешчних 
(особливо у балет! з р1вноправним значениям музики, хореографы, режисури та 
сценографи, що утворюють нерозривне шле), камерно-вокальних (скаж1мо, Bipuiax i3 
музикою, мелодекламащях чи «мелопоез1ях»), в окремих жанрах, зокрема музичнш 
картин1, а також у перенесених i3 образотворчого мистецтва декоративности, втшенш 
через культ оздоб, орнаментальное™ й мозаУчност) музичноУ тканини, у тдкресленш 
уваз1 й культивуванш деталей, ocoбливiй артикулящУ, посилен Hi рол! ритму й 
фактури. Орнаментальшсть мелодики включае в себе мел1зматику, завитки, арпеджю, 
ÄpiÖHi пасаж1, школи тремоло. Мелодична л Ы я емансипуеться, набуваючи самостш-
ного, HaeiTb прюритетного значения. Вона iHOÄi мае своерщну пластику — ламаний, 
примхливо-звивистий, xвилeпoдiбний чи сшралепод1бний арабесковий рисунок. Пар-
титура твору модерну/сецесп нерщко рясше артикул я шйними динам1чними й агопч-
ними детальними штрихами та шшими позначками. 

Самоцшним виражальним засобом стае i тематично насичена фактура. Вщбуваеть-
ся взаемопроникнення УУ фпурацшного й пол!фошчного, акордового й лшеарного pi3-
новид1в, розчинення рельефу у ф о т , з'являються HOBI способи взаемоди горизонтал! й 
вертикаль Поширений у модерн i/сецесп" ефект мерехтливост! фактури нерщко досяга-
еться УУ пол i мел од и ч шетю, де вертикаль розмиваеться. 

Змют твору — це музична матер1я, звукова реальшеть, що викликае занурення i вслу-
ховування у звучания. Вщтак стильовою ознакою стае також фошзм. На перший план 
висуваються темброво-рег1стров1 й фактурш аспекти. Вщбуваеться емансипашя не 
лише тембру й фактури, а й ритму, який стае одним i3 провщних формотворчих факто-
piß. Поширюеться вишукана пол1метр1'я та пол1ритм!Я. Типовим стае повшьний плин 
часу, статичшеть, несшшне занурення у звуков! шари, створення вщчуття зупинення 
руху, застиглостк З'являеться новизна гармони, в^льне оперування ладами (симетрич-
Hi, зменшеш, ланцюгов!), вживаеться модальшеть, часом лшеарне голосоведения, що 
згодом привело до 12-тоновостт Рашональне музичне мислення спричинило 1ндивщу-
ал1зашю композици, появу нових конструктивних щей. 

Зм1шування в одному твор] юлькох стильових моделей привело до багатостильо-
BOCTi, сти.гизацп (але з вщчуженням вщ модельованого матер1алу), сказати б, стильово-
го ^торизму. Р13номан1Тною була тематика TBopiв. Нерщко вони позначен! м1фолопз-
мом — не лише античним (м!фи про Аретузу, Деметру й Персефону, Нарциса, Одюсея, 
Ореста, Пана та iH.), а й б1блшним. 1деалом краси стали, з одного боку, природа, з дру-
гого, — жшоча краса. При тому образ жшки виступае в тостасях то св^тлоУ Мадонн и 
(Гапт), то пов'язаноУ 3i смертю прекрасноУ фатальноУ спокусниш (Саломея та iH.), то 
шмфи або феУ (Аретуза, др!ади, Калшсо, Навзжая та iH.). Композитори зверталися до 
поезп чи !нших л!тературних TBopiB модерну/сецесн схщних або мусул ьманських авто-
piß та вщповщних стшнзашй, казкових сюжет1в тощо. 
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Стиль м о д е р н y/ceuecii виявлявся в музиш виб1рково, окремими рисами у твор-
чост1 р!зних композитор, при тому меншою Mipoio в музичнш MOBi - вона могла 
бути романтичною, тзньоромантичною або перебувати в pi4Hiui ново'У музики. А 
здебщьшого BiH виявлявся в щейному спрямуваннк свщомому поеднанш стил1в pi3-
них епох, музичного фольклору та жанрово-стилютичних особливостей захщно'У му-
зичноУ культури, естетизацн банального, химерное™, рисах декадансу, зверненш до 
л1тературних TBOpie модерну/сецесн, в елементах театрал1зацп в шструментальних i 
камерно-вокальних творах. 

Вщчуваеться цей стиль i в особливостях образное™ — настроях розчарування, зне-
моги, екстатичнос™, поривчастост!, гротесковое™. У драматурги модерн/сецеая вияв-
ляеться, наприклад, у побудов1 музичноУ композицп за принципами л!тературних жан-
piß, поеднанш непоеднуваного, стилгзацп та rpi з музичними моделями ргзних стил1'в 
i епох. BiH пом1тний також в естетизацн банального Kpi3b «перевтомлену» мютично-
химерну призму, шаржуванш, використанш прийому «гротеску на гротеск», фоль-
клорно'У символжи тощо. 

Майже Bei композицй' другого, середнього перюд у творчос™ К. Шимановського на-
писано в УкраУш. Цей перюд розпочався, на мш погляд, 1908 р. шенею2 «Пентеалея» 
для голосу й фортешано (згодом оркестру) на Bipui Сташслава Виспянського й завер-
шився грандюзною триактовою оперою «Король Рогер», розпочатою ще 1918 року в 
УкраУш, а закшченою тщьки через иисть роюв уже в Полыш шеля пере'1'зду туди ком-
позитора назавжди в листопад] 1919 року, коли в його творчос™ з 1921 року вже панував 
неофольклоризм. 

У цей другий перюд творчос™ риси модерну/сецеси виявилися в тематиш, зверненш 
до текс™в сецесшних пое™в, до казки, в образное™, зокрема настроях знемоги, екстатич-
нос™, у гротесковое™, химерное™ образ1в i водночас декоративное™ та орнаментальное-
™ мелодики (нерщко з арабесковим рисунком), нових способах взаемодГУ горизонтал1 й 
вертикал!, часом у мерехтливос™ фактури за рахунок пол i мелоди чнос™, у фошзм1, ei ль-
ном у оперуванн1 ладами, л i неарному голосоведенш, новизт гармони, введент гостро 
дисонантних сшвзвуч тощо. 

Через обмежений обсяг стагп спинюся тщьки на тематиш твор1в К. Шимановсько-
го другого перюду, а також звернуся до вщповщно! поезп. Тематика цих композицш по-
дщяеться на чотири групи: на грецько-м1фолопчну, б1блшну, ор1ентальну та казкову. 
KpiM названоУ nicHi «Пентесщея» до TBopiB на грецько-м1фолопчну тематику належать 
три цикли п'ес - фортешанш «Метопи» (1915) i частково «Маски» (1915-1916) та скрип-
ковий «Млфи» (1915), а також кантата «Деметер» (тобто Деметра)3 (1917, не збереглася). 
У «Метопах» використано давньогрецыа м1фи про Одюсея, зокрема фрагмент про вщ-
вщування ним пщ час мандр1В острова сирен, а також про шмф Калшсо й Навзжаю. У 
«Масках» одна з трьох п'ес називаеться «Блазень TaHTpic»4. Назви п'ес «М1ф1в» говорять 
caMi за себе — «Джерело Аретузи», «Нарцис», «Др1ади i Пан». Знаменним е те, що назва 
головного лггературного твору Шимановського - роману «Ефеб» — також походить вщ 
давньогрецького м1фу. 

Приблизно в той самий час у JIbBOBi увертюру з под1бною назвою «Аретуза» написав 
украУнський композитор, диригент i педагог польського походження Адам Солтис. А 
давньогрецький м1ф про Деметру та н дочку Персефону поклав в основу оркестровоУ 
сюУти «Елевзшськ1 мютерн» шший украУнський композитор польського походження — 
1ван Рачинський. Але BiH написав свш Tßip за пару poKiß до Шимановського. 

На б1блШну тематику в другий пертд творчос™ Шимановський написав лише дв1 
композицй' - оперу «Гапт» (1912-1913, л1брето шмецького л1тератора Фелжса Дермана) 
й кантату «Агава» (1917, слова сестри композитора — Зоф'У). 

Ор1ентально-мусульманська тематика виявляеться у трьох вокал ьних циклах - двох 
зошитах «Любовних шеень Гаф1за» (1911, 1914, слова шмецького поета Ганса Бетге) i 
«Шснях божевшьного муедзина» (1918, слова родича композитора, польського лггера-
тора Ярослава Гвашкевича), а також у n'eci «Шехерезада» (за мотивами казки з «Тися-
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4i й одше1 H04i») з названого вище фортетанного циклу «Маски». Показово, що за-
гальновщомим 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 компози-
тора - 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 вшграла його муза, 
украТнська художниця ceueci иного спрямування Натал1я Давидова (з укра'шського ко-
зацького роду Гудим-Левкович1'в), яка в с. Bep6ißui (тепер Кам'янського району Чер-
касько! облает!) за к1льканадцять юлометр1в вщ батьк1вшини композитора — с. Тим-
оилвки (тепер того самого району Tiei самоУ областО — заснувала артшь вишивальниць. 
Поряд i3 традицшною вишивкою вони створювали також сецесшш фольклорно-
орнаментальш роботи за есюзами професшних художниюв. 

Отже, пропоную визначити Bei три перюди творчост1 К. Шимановського як роман-
тичний, 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 мо-
дерну»). А вштак раннш, шопешвсько-скрябш1вський перюд хоча й е романтичним, але 
з вщчутними домшками 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 музикознав-
emei. Охарактеризовано pi3Hi nidxodu до визначення хронолог'гчних i змктових (художньо-
естетичних) меж модершзму як сощокультурного явища. Визначено часову локалгзащю, 
характер i oeobnueoemi модершстських ттенцШ в украшськш музищ в ix зв'язках гз соцю-
культурними 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 of chronological and substantial (artistic aesthetic) bounds of modernism 
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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