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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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ектуе ще! стилю модерн на питания штерпретологп. Можна також згадати публжацп 
М. Каралюс «Музичний модерн як останнш вщблиск романтизму» [5] та I. Вавренчук 
«Рецептя ceuecii в сучасному украшському музикознавствЬ [4]. На думку бшьшосп 
дослщниюв, найвиразшше сецесшш риси виявляються у фортешаншй та вокальшй 
творчост! В. Барвшського та Н. Нижанювського, опосередковано i спорадично — у 
С. Людкевича i М. Колесси. 

Спробуемо, грунтуючись на працях вищезгаданих дослщниюв, спроектувати !хш 
1деГ на камерно-вокальну творчють Н. Нижанювського, у якого елементи укра'шсько! 
сецесй, на наш погляд, виявляються чи не найяскрав1ше. У цьому повшстю солщари-
зуемося з М. Ярко, яка називае цього композитора «адептом модерну» [8, с. 4]. 

1ндив1дуально-стильове обличчя композитора, яке виявляеться i в його камерно-
вокальних композишях, сформувалося в р1чищ{ р1зних традищй i тенденщй. Безумов-
но, базувався BiH передyciM на нашональнш традици — М. Лисенка та композитор! в 
галицько! школи, одним i3 представниюв я ко! був i його батько, композитор Остап Ни-
жанювський. На спшьш риси у творчосп батька й сина, зокрема у вокальшй творчоси, 
звертае увагу Ю. Булка [3, с. 3]. Ознаки цього складника шдившуального стилю Н. Ни-
жанювського дуже виразно виявляються у солоств) «Не с т в а й по весш» (сл. I. Манжу-
ри), особливо ж у периий части Hi (тсенний тип мелодики, наближений до солоств1в 
його галицьких попередниюв, ranoei штонашйш та фактурш формули тощо). I згодом 
укра'шська национальна основа домшуватиме в ycix його вокальних творах, проступа-
ючи кр1зь нашарування шших стильових елементсв. 

У npoueci формування стиль його камерно-вокального письма зазнав ютотного 
впливу композитор1 в Й. Маркса, у якого молодий украшський музикант навчався у 
Вщш, та В. Новака, вчителя Н. Нижанювського у Празь Результатом спшкування з 
першим став романс «Жита» (1922 р.), написаний у традишях шзньоромантичного 
мистецтва (дослщники вважають, що тут виявляеться близьюсть до традишй музики 
Г. Вольфа, яку Н. Нижанювський перейняв через Й. Маркса [2]). Щодо В. Новака, то 
BiH е одним з найяскравших представниюв чеського р1зновиду модерну (чесько! сеце-
сй), i в такому acneKTi його творчють розглядае у свош книз1 «В. Новак i ceuecioH» Ярос-
лав Волек [9]. Цей чеський композитор, як вщомо, справив ютотний вплив на творчють 
представниюв «празько! школи» у льв1вськш музищ, представником яко! е i Н. Ни-
жанювський. 

Проте сецесшш риси простежуються i в творах, яю BiH написав ще до навчання за 
кордоном, його стиль почав формуватися в aтмocфepi льв1всько! сецесй' з н яскраво на-
цюнальним колоритом. Узагал1 цей стиль, основними естетичними постулатами яко-
го були культ краси, свобода самовираження, якнайкраще вщповщав шдившуальнос™ 
Н. Нижанювського. BiH був, як читаемо у нариа Ю. Булки, «великим прихильником 
краси в мистецтв1,... завжди прагнув до високо! художнос™, тонкого смаку» [2, с. 27]. 

Одним 3i стилевизначальних 3aco6iB модерну в музичнш матери стае фактура. Деко- > 
ративний характер естетики модерну втшився в музиш Н. Нижанювського у «пишно-
Ti» викладу, великш кшькосп орнаментики, яка оздоблюе музичну тканину. Одна з 
провщних щей стилю — декоративнють, орнаментальшсть, переходить у представни-
юв модерну з фону в «центр художньо!уваги» (О. Лосев). Ця риса виявляеться практич-
но в ycix вокальних творах Н. Нижанювського. 1нструментальна парт1я в його компо-
зищях для голосу з фортетано е надзвичайно розвиненою, нерщко - домшуючою, ви-
тонченють л ш ш вокально! партн поеднуеться з щшьнютю, оркестральшстю фактури. 

Пщкреслимо дуже суттевий момент: у сучасниюв Н. Нижанювського — В. Барвш-
ського та С. Людкевича музичний матер1ал, зосереджений в шструментальшй парти, 
виконуе зовам шшу функщю. У них фортешанна парпя, «реагуючи» на слово, часто 
позначена рисами звукозображальносп, 1люстративност1, е HocieM асошативно! образ-
HocTi. Достатньо згадати «За байраком байрак» С. Людкевича, де ф^урацн шструмен-
тально! napTi! «змальовують» плесют хвиль, пориви врашшнього в1терцю, компози-
тор застосовуе звуконаслщувальш прийоми, 1м1туючи cnie швня, rypKiT зсмл\ та iH. 
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У вокально-фортегпаннш noeMi В. Барвшського «Спи, дитинко моя» шлий фортешан-
ний сольний ешзод, що звучить nie л я огпв «щи ти в гай», вщтворюе пташиний гомш. 
Pi3HOMaHiTHi ф1гуращУ, прикраси, фошчш ефекти у цих композиторов виконують се-
мантичну функщю. У Н. Нижанювського Bei типи ф1гурацш — форшлаги-сплески, pi3-
ного виду орнаментика, «каскади» октав — не мають семантичного навантаження, ви-
конуючи виключно декоративно-оздоблювальну функшю. 1люстративно-картинний 
музичний тематизм для нього не характерний. Уа музичш побудови фонового типу — 
самодостатшй декор, який прикрашае, розцв1чуе, збагачуе музичну тканину. 

Багатство орнаментики — типово сецесшш вишукаш пасажьарабески, багатозвучш 
мел1зми (гамопод1бш — д1атошчш та хроматизоваш, «арфотощбш»), групето, в1ртуозш 
пасажь HKi «прол1тають» по веш клав1атур1, pi3Hi фкураци, ритурнеле каденцп — ви-
значають особливосгп фортегнанноУ парти фактури таких його композицш, як «Жита», 
«Прийди, прийди» на слова О. Олеся, «Снишся меш» на сл. Б. Лепкого, «Чому я пробу-
дивсь» та «Вже оешь е» на сл. М. Семаки. Ефектний пасаж, який звучить дв1ч1, знахо-
димонавггьу трапчнш nicHi баладного типу «Засумуй, тремб1то» (сл. Р. Купчинського), 
хоча жанрами, яю зумовлюють характер тематизму, е жал1бний марш, хорал та голосш-
ня. Цей матер1ал не зумовлений змютом тексту, пасаж розмежовуе частини форми та 
звучить у кшщ твору. Такими самими в1ртуозно-ефектними були його блискуч1 сольш 
iMnpoBi3aui'i та не зафжсоваш акомпанементи-експромти, про яю згадують сучасники 
композитора. 

Характерною ознакою фактури камерно-вокальних TBopiB Н. Нижанювського е та-
кож'й'об'емшеть, просторовгсть, широта д1апазону. В одному TBOpi часто 3]'ставляються 
дуже pi3Hi типи викладу (вщ оркестрово насичених звучань до прозорого лшеарного 
двоголосся). При таюй насиченос™, щшьност!, багатоскладовосп музичноУ тканини 
Bei лши ч1тко окреслеш, рельефно-фожда сшввщношення — не м1ж голосом та шетру-
ментом, а в самш фортешаншй фактур! — виявляються досить виразно. 

СецесШш риси виявляються також в темпо-ритм1чнш примхливосп музичноУ мови, 
раптових динам1чних контрастах, неочжуваних зютавленнях тематизму, змшах речи-
тативних ешзод1в кантиленними. Естетична вишукашеть поеднуеться з афектовашс-
тю почугав. Це виявляеться навггь у TBopi на каношчний текст — музичнШ молитв1 
«Богородице Д1во» з и раптовою неочжуваною екстатичною кульмшашею на словах 
«Благословенна ти в жонах». 

Мелодичш лшп виразш, рельефш, у фортешано часто укрупнеш октавними та 
акордовими вертикалями. В оригшальнш музичшй MOBi композитора поедналися 
мелодика декламацшного (як-от parlando ad libitum у романа «Чому я пробудивсь?») та 
арюзно-речитативного типу, романсова i шеенна кантилена, елементи думних речита-
цш i «заплачок», ознаки фольклорних танцювальних мелодш-стванок. 

Шкавою i барвистою е гармошчна мова. У традицшш для ni3Hix романтик;в ладо-
тональш структури, септакордов1 вертикал) «вживлен!» елементи народноУ ладовосп, 
характерн1 для карпатського perioHy, що дае пщетаву дослщникам, зокрема О. Коза-
ренку, вважати цього композитора представником «гуцульськоТ музичноУ ceuecii» ана-
лопчно до визначення цього стилю в apxiTeKTypi та шших в1зуальних мистецтвах [9]. 
Виразш низхщш звороти 3i збщьшеною секундою (шдвищений 4-й — низький 3-й) 
знаходимо в таких творах, як «Снишся менЬ>, «Засумуй, трембгго», у експресивнш фор-
тешаншй штерлюдй' солосшву «Ти, любчику», де використано коломийкову ритмо-
формулу. Нащональш ознаки — квартов1 трембггш ходи — виразно виявляються у тво-
pi «Засумуй, тремб1то». Тут можна згадати i про акордику кварто-квштовоУ будови, i 
вар1антно-посшвковий тип розвитку тематизму, який переважае в бшыиост1 компози-
цш та е одним з вияв1в орнаментальность 

Звукова npocTOpoBicTb, об'емшеть композищй, захоплення орнаментом, його «ес-
тетизуюча» роль характеризуються типовою для ceuecii' чггкютю, вр1вноваженою аси-
метр1ею. У цьому план} показовою е будова бшьшосп TBopiB. Симетрична тричастин-
HicTb - модель, що характерна для класичноУ романсово'У л1рики, зустр1чаеться рщко 
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(«Не сшвай по BecHi»). Наприклад, форма твору «Прийди, прийди» побудована на зра-
зок двочастинних apift, де перша виконуе функшю вступного речитативу: А ||: В :||. Дво-
частинною е «Богородице Д1во». Несиметричну тричастинну структуру композитор 
використовуе у TBopi «Снишся MeHi»: А В ||: С :||. У тричастиннш куплетно-вар1антнш 
форм1 з 1нтенсивним розвитком написана тсня-балада «Засумуй, трембгго». У Bcix 
творах наявний ч1ткий структурний подш. 

Сецесшш риси виявляються i на piBHi артикуляцшних засоб1в. Для цього стилю, 
як вщомо, характерним е культ деталей. У музищ це виявляеться не лише у захоплен-
ш прикрасами, а й у великш юлькосп др1бних артикулящйно-динам1чних позначень. 
У Н. Нижанювського дуже детальним е звукове нюансування, у текстах його камерно-
вокальних TBopiB знаходимо численш позначення змш динамики — вилочки, словесш 
ремарки, яю вказують переважно на panTOBi змши динамжи та характеру музично-
го висловлювання. Наприклад, у TBopi «Чому я пробудивсь» шел я morendo е perdendosi 
раптово йде con passion (тт. 51—54, див. також тт. 7—8), у музичнШ молитв1 «Богородице 
Д1во» (5—6 тт.) такий динам1чний план: рр cresc. >f pp. Особлива детал1защя характерна 
для niCHi-балади «Засумуй, трембио», де у вокальшй парти' лише одного такту спо-
CTepixaeMo таку динам&у: mf < > p < f f > p p f f . Багато трапляеться змш темпу, агопчних 
нюанс1в, позначок rubato, яю надають музичнш матери пластичност!; розмаУттям ви-
р1зняються i штрихи. 

Елементи сецесшноУ стилгстики простежуються i в деяких поетичних текстах, зо-
крема тих, автором яких е дружина композитора М. Семака (в ориггнал1 — шмецько-
мовних). Типово сецесшними е так1 фрази, як «м1й дух дрижав у CHi в розюшному тер-
П 1 н н ю » , «я забув про все в розкогш болю, бо дух мШ в мр1ях був» та ш. 

Характерне для сецесй' перенесения акценту з внутр1шнього на зовшшне виявля-
еться у трактуванHi деяких деталей тексту. Наприклад, у солосшв1 «Ти, любчику, за 
горою» у фраз1 «як не будеш приходити, умру за тобою» на слов1 «умру» з'являеться 
кокетливо-примхлива, капризна синкопа. 

Таким чином, твори для голосу i фортешано Н. Нижанювського, яю фактично ста-
новлять вокально-фортешанш дуети з дом1нуючим положениям шструментального 
складника, е яскравими репрезентантами основних типолог1чних рис стилю модерн, 
зокрема такого його нацюнального р1зновиду, як «укра'Унська сецес1я». Вони так само 
як i композицй' сучасник1в митця — С. Людкевича, В. Барвшського та iH., свщчать про 
суголоснють провщним тенденц1ям часу та вихщ зах1дноукраУнськоУ музики перших 
десятил1ть XX ст. у европейський npocTip. 
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