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Умовш скорочення:
СХМ — Сумський художшй музей
РКМ — Роменський краезнавчий музей
ДАСО - Державний apxiß СумськоТ обласл
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(Ки'гв)
МОДЕРН В ОРНАМЕНТИЦ1 ТА ФОРМАХ НАРОДНО! КЕРАМ1КИ
ЗАХ1ДН01УКРА1НИ
У cmammi висвтлюються традицн народного мистецтва як нее id 'емна частина процесу формування украшського модерну. Цей стиль оргатчно ввшшов у народне мистецтво керамти, поеднавшись з його орнаментальними мотивами та формами. На злам1 XIX-XX ст.
традицшне гончарство в захгдноукрамсъкому регюш зазнало в1дчутного впливу мистецтва
Австро-Угорщини («сецес'юн»), 4exil та Польщ! («сецес'т»). Модерн проникав у народне гончарство через виставки, мкцев1 навчальш та виробничг заклади. Серед остантх видыялися
Коломийська гончарна школа, майстерня у с. Товсте та фабрика 1вана Левинського у JIbeoei.
Ключов1 слова: модерн, стиль, народна керамта, зах '1дноукрашський рег
'юн.
Traditions of folk art were an integral part of the formation of the Ukrainian Modern. On the other
hand, this style came naturally into folk ceramics art and combined with its ornamental motifs andforms.
At the turn of the XIX-th and XX-th centuries traditional pottery in the West-Ukrainian region was
significantly were heavily influenced by art of Austria-Hungary - "secession", and Czechia and Poland "secessia." The Modern penetrated into folk pottery through exhibitions, local educational and industrial
institutions. Among the last Kolomyia pottery school, the workshop in the village of Tovste and Ivan
Lewinski's factory in Lviv were distinguished.
Key words: Modern, style, folk ceramics, West- Ukrainian region.
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Головною передумовою виникнення украшського вар1анта стилю модерн на захщноукраУнських землях було захоплення народними художшми традишями. У центр!
уваги опинилося народне мистецтво прських жител1в Карпат. Останне й пояснюе виникнення такого явища, як «гуцульська сецеая».
В епоху модерну на Захщнш УкраУш одшею з найпоширенпних гал узей декоративноприкладного мистецтва була керамжа. Творш нового стилю намагалися знайти 3aci6
пристосування машинного способу виготовлення до прикладного мистецтва.
Для розвитку i пщтримки гончарства в цей перюд на землях ЗахщноУ Украши проводилися neBHi заходи 3i створення товариств, спешалгзованих гончарних шюл, органа зацп виставок. Майстри багатьох гончарних осередюв шукали HOBi форми посуду,
яю б вщповщали новим тогочасним запитам.
УкраУнсью мистецтвознавщ в 1880-1890-х роках, звертаючи увагу на 3i6paHi етнограф1чш колекцп, заявляли, що в основ! нового стилю повинно бути народне мистецтво. Загальна крайова виставка 1894 року показала, що керам1чш вази ДоелIдHOI
станци при Полггехшщ й коминок, розписаний традицшними гуцульськими орнаментами, виконаний у Коломийсьюй гончарнш школ1, втшюють засади народного
мистецтва 1 .
1886 року при Льв1вськ1й Полггехшщ було створено крайову керам1чну станцпо дос л ш в гончарного промислу. Завдяки УУ художшм консультащям були створенi гончарна школа в КоломиУ (1876), т з ш ш е — в с. Товсте (1886), Краевий заклад у Поремб'е (бшя
Кракова, 1899). Станщя допомагала становлению фабрик I. Левинського у Львов! та
Вернера в Глинську. Ус! ui заклали перебували пщ художшм кер1вництвом професора
Льв1вськоУ Полггехшки КМана Захаревича, палкого прихильника украшського народного мистецтва2.
У Львов1 тенденцп модерну в галуз1 керам1ки найпершими сприйняли Дослщна керам1чна станщя при Гкштехшш й фабрика буд1вельноУ та художньоУ керамжи I. Левинського.
Значний внесок у розвиток модерну в русл1 народних традицш зробив Ю. Захаревич,
який розробляв есюзи облицювальних плиток, кахл1в, ваз для ДослщноУ керам1чноУ
станцп при Полетехтш. Ще 1897 року Ю. Захаревич видав альбом «Узори для керамь
ки. Зошит I». Останшм його твором став незаюнчений проект павшьйону Галичини з
гуцульськими мотивами для ВсесветньоУ виставки в Париж11900 року 3.
На фабри ui I. Левинського пщ кер1вництвом Осипа Бшоскурського у 1904—1908 роках та Михайла Лук'яновича в 1908-1914 роках виготовляли кахл1, облицювальну
плитку, вази, пщсв)'чники та iH.
Михайло Лук'янович заюнчив гончарну школу у с. Товсте, де i працював до початку
XX ст., а пот1м очолив мистецький рух за створення украУнського нацюнального стилю
у промисловш K e p a M i u i 4 .
1886 року у цьому ж сел1 за iHiuiaTMBH М. Чачковського була заснована гончарна
школа, яка була ор1ентована на Micueei традицп народного гончарства (МУНДМ, шв.
№ К — 3693). У школ1 виготовляли р1зномаштну продукцш, яку збували на ярмарках i
в крамницях Кракова, Львова, Тернополя5.
На фабри ui I. Левинського великого значения надавали ручнш робот1 художника, у
той час як там не бракувало машин.
У виготовленш вироб1в на фабри ui I. Левинського ор1ентувалися на народне гончарство даного региону. Зберкалися традицшш для захщноукра'УнськоУ керамжи форми,
орнамент i основний колорит, який складався з зелених, жовтих та коричневих барв.
Декор на виробах густшав, набував вигадливосп та рафшованост^. При цьому стшпзоваш народ Hi мотиви сполучалися з характерними для Модерну вгзерунками. Кольорова гама збагачувалася нетрадицшними сишми, фюлетовими, золотистими вщтшками. Значною Mipoio це було пов'язано з пошуками I. Левинським новоУ технологи: застосуванням нових xiMi4Hux сполук у поливах та введениям муфельного випалу, який
вщкривав шлях до експерименив.
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На фабрищ I. Левинського було випалено понад 150 теракотових статуеток, що представляли народш типи Схшно! Галичини. Ix авторами були Теофш Джулинський та
його дочка Олександра 7 .
KpiM фабрики I. Левинського у Львову майолжу, розписану стшпзованими в дуа
ceuecii народними орнаментами, виготовляла майстерня брат1в Олександра i Якова
Левицьких (ф1рма «Казимир Левицький») 8 .
Важливим осередком була Коломийська гончарна школа, яка ор1ентувалася на гуцул ьсыа орнаментальш традицп. 3 1890 року починаеться с п р а в ж т й розкв1т школи у
зв'язку з приходом ново! генерацп викладач1в (О. Кл1машевського, С. Дачинського) 9 . У
Коломийсыай гончаршй ш ю ш було створено велику юлыасть керам1чних вз^рщв облицювально! плитки, кахл1в.
Вироби Коломийсько! гончарно! школи та фабрики I. Левинського були репрезентоваш на В с е с в т п й виставш в Париж1 (1900). Завдяки бурхливому розвитку засоб1в
комушкацп культурно-мистецький обмш став доступним для таких заклад1в.
У 1900 poui Всесвггня виставка вщзначалася особливою пишнютю. Витрати на цю
виставку були значно бшыш, ш ж у поперед Hi роки. Виставков1 павшьйони оздобили
строкатим i складним декором, який створював фантастичний, шюзорний свгг, сконструйований з арх1тектурних кл1ше10.
У виставковому павшьйош майстри Коломийсько! гончарно! школи представили вазуамфору, миску й тарел i i3 зображенням гуцула та гуцулки. На Всесвггнш виставш в Париж! 1900 року Коломийська гончарна школа була нагороджена почесним дипломом та
золотою медаллю, яю ниш збертаються у фондах Коломийського музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття iM. Й. Кобринського
У Коломи! функцюнувало торпвельно-промислове товариство «Гуцульська спшка промислова», яке допомагало народним майстрам збувати сво! твори и . Д^яльнють
сшлки розвивалася в основному на баз1 Коломийського етнограф1чного музею, де були
створен! умови для збер1гання речей, я ю мали художню шншсть.
Товариство шанувало гончарне мистецтво (серед шшого) гуцульських майстр1в, я ю
мали не лише етнограф1чне, а й вагоме художне значения. Для тако! справи музей був
мюцем дуже вдалим, тому що широкий загал Mir легко ознайомитися з виробами народних майстр1в та придбати ix. KpiM того, таким чином вдалося вщкрити дорогу народному мистецтву Гуцульщини за кордон через зв'язки мюцевих музе!в, а також контакта з музеями у Вщш та в Лондош в .
Творч1 методи роботи гончар1в, багатство форм та орнаментики народно! керамь
ки разом i3 новими особливостями технологи виготовлення та декорування вироб1в
стали вз1рцем для учщв у школах гончарного мистецтва.
Випускники Коломийсько! гончарно! школи працювали в бшыиоси керам1чних
шкш та навчальних майстерень шструкторами i викладачами, зокрема у гончаршй
u i m r r i с. Товсте на Тернопшыциш, на керам1чшй дослщшй станцп у Львову на фабриш
1. Левинського, а також у схщних областях — Миргородськш та Кам'янець-Подшьськш *
художньо-промислових школах, у Глинськш школ1 iHCTpyKTopiB гончарно! справи, навчальних гончарних майстернях у сел1 Ошшня та Умаш.
Роман Баран зауважуе, що одним i3 перших у ш ю ш , хто використав нацюнальний
колорит в орнаментищ облицювально! плитки, був Ю. Лебодак. За основу композицш
ним узято елементи народних орнаменте — ромби, хрести, стил1зоване колосся пшенищ, соняшник, мотиви вишивки, виконаш в традицшшй кольоровШ raMi.
Кахля «Гуцул в капелюЫ» виконана в 1890-х роках. Автором кахль можливо, був
Кароль Славщький (КМНМГ, iHB. № КН-12545/8, KP - 2727). Поширеними на кахлях
гончарно! школи були й рослинш орнамента (1нв. № КН-12545). У ш й виготовляли
HaeiTb кахля Hi печ!
Заклад завжди спирався на традицп народно! керамжи, проте pi3Hi змши стосовно
i оргашзащйних засад, i кер1вництва впливали на художню opieHTauiro школи, пщштовхуючи до р1зноман™их, часто полярних, творчих пошуюв 14 .

130

http://www.etnolog.org.ua

Коломийська гончарна школа в перюд розквиту модерного стилю використовувала
типов! гуцульсью форми та орнаменти, надаючи ш правильних геометричних форм.
Ця неодноразово розкритикована украшськими мистецтвознавцями «циркульшсть»,
на думку автора, бере свШ початок з вщенських майстерень, i3 творчих nomyKiB i'x кеpiBHHKie: Йозефа Гофмана та Коломана Мозера.
Вщенсью майстерш були засноваш1903 року якТовариство художниюв прикладного
мистецтва. Не зважаючи на значний комерщйний ycnix, вщенсью майстерш зеткнулися
з конфлжтом стилю модерну: м1ж щеею естетично! ексклюзивноси, з одного боку, i
прагненням зробити мистецтво доступним для широкого загалу, - з другого. Вщенсыа
майстерш виголошували, що для них не icHye р1зниш Mi« «високим» i прикладним
мистецтвом, мистецтвом для заможних i бщних.
Одним i3 принципов вщенських майстерень було гасло: «Краще працювати над одним предметом десять дшв, ш ж зробити десять предме^в за день» 15 .
Вироби вщенських майстерень збер1гали в co6i ознаки двох майстр1в: есмзи виконувалися художниками, а виготовленням займалися ремюники. Гофман i Мозер, opiентуючись на pyx Moppica i PacKiHa, втшили вимоги, висунутс в Англн десятилитям
рашше, але з розумним застосуванням машинно! npaixi.
Йозеф Гофман розробив принцип геометричного узору, я к и м почали оздоблювати
реч1, вщмовившись вщ фантастичного орнаменту. В той же час ciTKy з лшШ не можна
було звести до прим1тивно1 лшшность
Серед випускниюв Коломийсько! гончарно! школи того перюду послщовним прихильником геометричност1 був Йосип Баранюк.
Син Петра Баранюка — Йосип (1863-1942) — надавав перевагу геометричним циркульним мотивам, як1 пропагувалися Коломийською гончарного школою, додаючи
р о с л и н ш елементи. BiH у своШ творчоси в ш й ш о в в1д зображень людських постатей
та вигадливих композишй, як1 створювали його д щ та батько. Якшо на кахл1 «Придорожний хрест» (КМНМГ, шв. № КН - 5587, КР-1136.) Й. Баранюк ще вводить зображення nTaxiB i р о с л и н ж х т , то iHma кахля i3 зображенням хрестопод1бного мотиву
позбавлена дрШних елемент1в та ввдзначаеться кал!граф1чн1стю та «циркульшстю»
(КМНМГ, iHB. № К Н - 7139, КР-1598).
На злам1 XIX—XX ст. традищйне гончарство в захщноукрашському perioHi зазнало
в«дчутного впливу мистецтва Австро-Угорщини («сецесюн»), Чехй" та Полыщ («сецеЫя»). Проникав модерн у народне гончарство через виставки, Micueei навчальн1 та виробнич1 заклади.
Традицй' народного мистецтва були невщ'емною частиною процесу формування украшського модерну. Цей стиль став оргашчною частиною народного мистецтва керамши,
поеднався з його орнаментальними мотивами та формами.
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