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М О Т И В И М О Д Е Р Н У В С У Ч А С Н О М У П И С А Н К А Р С Т В 1 

У cmammiрозглядаються мотивы модерну в писанкарствг другоТ половины 90-хpoKie XX— 
початку XXIст. Вони пов 'язат з використанням пысанкарками техничных засобгв, новых ком-
позицшних схем та орнаментальных выршень. 
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The article reviews modern motifs in Easter eggs painting in late 90-s ofXX century — beginning ofXXI 
century. The motifs are related to Easter eggs painters'employment of technical means, new compositional 
schemes and ornamental solutions. 
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Вщлуння модерну спостер!гаеться у творах украшського народного та професшного 
декоративного мистецтва i збер1гаеться протягом тривалого часу (з кшця XIX ст. i майже 
до 70-х poKiß XX ст.). Стиль модерн (у переклад! з французько'1 — «сучасний») склався в 
умовах бурхливого розвитку каттал!зму, у час загострення його протир1ч, а також зрос-
тання нашонально! самое ei домоеп народ1в Свропи та Америки на злами XIX—XX ст. 

У друпй половиш 90-х pOKie XX ст. — на початку XXI ст. значно збщьшився iHTepec 
до писанкарства. Цей перюд з повним правом можна вважати часом його вщродження. 
Загалом в УкраУш в цей час поширився рух популяризацп, вивчення особливостей пи-
санкового розпису та вщродження старовинних техшк, нав1ть складу барвниюв [1]. Зо-
крема, зросла i кшькклъ майстринь-писанкарок, якл використовують у виготовленш 
великоднього яйця-писанки, oKpiM традищйних техник розпису та iHCTpyMeHTiß (пи-
сачк^в), pi3Hi TexHi4Hi засоби. Це дае можливють значно ургзномаштнити види писа-
нок, а значить i Ухне орнаментальне озлобления. 

Сьогодт в Укра1н1 майстриш-писанкарки використовують писачки з електричним ni-
ÄirpiBOM воску. За кордоном, у США, Канада таю писачки BwoMi вже давно. Саме ix ви-
користання дае можливють значно краще i точHirne прописувати лши на шкаралyni яйця. 
Завдяки такому шструменту проводяться лшп pi3Hoi' товщини, а майстриш битыл творчо 
пщходять до вир1шення Tiei' чи iHuioi орнаментально! композицп. CaMi лши е бшыи ф ш -
гранними й робота писанкарки над твором мистецтва значно пришвидшуеться. 

Дедалi бшылого поширення набувае технжа виконання писанок, у якШ майстри-
Hi поеднують використання писачюв з травлениям кислотою, а також допом1жш тех-
Hi4Hi засоби, зокрема натфел!, бормашини, свердлильшшструменти. Завдяки такому 
модерному поеднанню, ми можемо бачити писанки, яю оформлен! вже мережковим 
орнаментом, що е бшьш характерним для вишивки. TaKi орипнальш писанки виконуе ' 
майстриня-писанкарка з Кшвщини Л. Турукша. Протравлен! pi3HopiBHeBi öijii та ко-
льоров]' писанки виготовляють переважно на гусячих, а тепер i на страусиних яйцях, 
бо вони мають значно TOBCTimy шкаралупу, на якШ краще проглядаеться рельеф i його 
можна зробити глибшим. Мгсця непокрил воском витравлюють до потребного р1вня, 
вщ чого малюнок робиться об'емним [2]. 

Писанкарка з Луганщини Т. Коновал почала створювати мЫатюри в темно-
коричневому, бежевому та быому кольорах. Шар за шаром поверхня яйця вкрита вос-
ком, розписана орнаментами, занурювана в MieTKieTb 13 кислотою; писанка в мгсцях, не 
вкритих воском, свтишае , втрачаючи кольори, щоб наприкшщ стати бшою. Шкара-
лупа яйця в протравлених мюцях тоншае, а малюнок стае рельефним [3]. 

Одшею з особливостей стилю модерн була ор1ентащя на оргашчш, природш фор-
ми, як! проходять кргзь yci piBHi модерну. Зокрема, вщ щей «фщософп життя», тяжшня 
до природност! в людиш (наприклад у П. Гогена) до улюблених мотив1в декору: лебед^ 
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пави1п, метелики i бабки, )риси й лътеУ, латаття, стил1зоваш окреслення хмар i хвиль 
тошо. До того ж, у модернi ми не зустршемо традишйного жанру пейзажу або натюр-
морту, де зображеш квгги, дерева, тварини. Представника цього напрямку цжавить не 
природа в шлому, а окрем1 Ti частини: квггка, листя чи пташка, що ix взято як 1зольова-
ний предмет. Умови i'x юнування не турбують художника. 

Предмета та явища природи розумшися в модерш завжди в символютському, м^фо-
лопчному плаш. Лебщь привертала увагу вишуканою красою, алегор1ею приреченост1 
(«лебедина теня»), павич ще в Давньому GranTi вважався символом MicTa Сонця, часто 
ф1гурував у християнськш {конографп бшя райського дерева життя, викликав щка-
BicTb своею екзотичнютю. Орхще! чи лше! символ1зували трагедш, загибель, смерть. 
Дзвшочки позначали бажання; соняшники — сонячне сяйво, своерщну жагу до життя; 
троянда, нарцис — тенд1тшсть, красу; дерево — символ древа життя, шзнання. Так само 
i в орнаментищ писанкарства закладено символжо-семантичне значения: безконеч-
ник, меандр — повторения, в1чшсть; дубовий листок — влада й авторитет, вишня, ка-
лина - символи Д1В0Ч01 краси, любов1 i щастя [4]. 

Популярними темами та сюжетами модерну були щея росту, вияву життевих сил, 
поривання, безпосереднього, несвщомого почуття, прямий вираз стану дупл, пробу-
дження, становления, розвитку, молодости весни. Ус1 ui сюжета та ix смислове наван-
таження е характерш i для писанкарства, як на початку XX ст., коли набув свого роз-
KBiTy модершзм, так i сьогодн! 

Увесь процес формотворення в модернi iMh-ував природы! форми. 3 принципом 
o p i e H T a u i i на природш форми пов'язана й така особливють модерну, як саморозвиток 
форм. Гнут1, переплетен! лши й форми, що i'x запозичено з рослинного c e i r y , подають 
цей принцип самовщтворення, caMOCTi иного росту, внутршнього руху шби незалеж-
но вщ бажання художника. Мистецтво модерну, збернаючи Bni3HaBaHicTb 3 0 B H i m H i x 
форм, робить ix безтшесними, перетворюе на орнамент, розташований на площиш. 

Тригвери, розетки-сонця, з1рки, свастики, пташки, кв!ти — писанкарсью малюнки-
орнаменти, що дшшли до нас i3 сиво! давнини. Усього i'x — понад сто. Ниш в них ми 
шукаемо больше мистецтво, а ш ж мапчний змют. Процес виготовлення писанок ци-
вшзувався, як бачимо, втративши первиншеть. KpiM традицшних, зустр1чаються й 
HOBiTHi вгзерунки. Виникае запитання: «Чи можна вносити HOBi елементи до спокон-
Bi4HHx малюнюв, i яку силу вони т е л я цього матамуть? Насюльки таш роботи можна 
назвати писанками?» 

Художники модерну також полюбляли вщтворювати та штерпретувати мову чужих 
культур, пропускаючи Bei явища кр1зь призму шдивщуального «Я» (О. Бенуа, К. Сомов, 
Л. Бакст та iHiui) ; штерпретувати чужий задум в шших видах мистецтва, наприклад, у 
книжковш графвд, декорашях, театральних виставах. M a c T i m e за все образи в модернi 
видобуваються не безпосередньо з життя, а з мистецтва i несуть на c o 6 i тягар юторико-
художшх асощацш. Звертаючись до першоджерел шлюно-поетичного сприйняття CBi-
ту в м!ф1, казщ, минулому, майстри модерну шукали закони художнього переведения 
реальноеп [5]. 

Так i сьогодш майстриш-писанкарки надзвичайно захопилися тришльською тема-
тикою. Вони переводять орнаментальш мотиви тритльсько! культури у форми писан-
ки, вибираючи елементи, що несуть якусь шформащю. Саме орнаментальш мотиви 
тритльськоУ культури мають чи не найбшьше хвилястих ттй. Зображення тварин, 
солярних знаюв завжди виконаш в плавному переход! л ш ш синусоидального плану. 
Сам орнамент на предметах тритльсько! культури створюе в багатьох випадках вра-
ження руху вперед. Кольорова гама таких писанок коричнева i мае Bei вщтшки вохри. 
На перший погляд, символжа, фактично, та сама, читабельна i зpoзyмiлa: вогонь-вода, 
чoлoвiчe-жiнoчe. Та слщ зазначити, що в часи тритльсько! культури писанок не було, 
як доводиться про це читати та чути. У цьому випадку, слщ говорити не про писанку, 
як таку, а про TBip мистецтва, в ocHoei якого — об'емна форма яйця, площина, яка не дае 
можливост1 осягнути орнамент щлюно. 

133 

http://www.etnolog.org.ua



На виб1р сюжепв та ix тлумачення в модерш дуже вплинув симвсиизм. Для мисте-
цтва модерну притаманна защкавлешсть м1фолопчними персонажами та алегорич-
ними мотивами. Mi$, що виявився засобом переосмислення реальность вимагав вщ 
художника потршно! умовноси: самого мiфy, вторично! епохи та живописно! мови. 
HiMeubKi, французью, бельгшсью символюти часто зображували сфшкса — щеального 
героя для художниюв модерну, героя, що поеднав у coöi жшку, птаха та лева. Популяр-
ними були кентаври, яю втщювали щею чолов1чо1 сили. Для модерну було важливо, 
щоб м1фолопчний герой вщзеркалював природну сутшсть людини [6]. 

На однш i3 виставок майстринями Т. Влененко i Л. Кт1торовою було продемонстро-
вано cepiio писанок i3 давньоруськими мотивами. Pi3HOMamTHi птахи, орипнально! 
форми хрести, Семаргли, Переплути 3i стш Софпвського собору, cTOpiHOK стародавшх 
книжок, з браслепв i кол Tie XI—XII ст. перейшли на яйце i утворили орнаменти, я ю теж 
не характеры для писанок, але водночас характерш для мистецтва модерну [7, с. 24]. 

Загалом, мистецтво традишйного народного писанкарства е консервативним, у 
якому сгагпттями збер1гаються незмшними мапчш в^зерунки. А тому хочеться звер-
нути увагу ще на один аспект у розвитку сучасного писанкарства. Маемо на уваз1 ав-
торську писанку, на якш можливий необмежений гошт фантазп. Усю композишю та-
KO'i писанки не можна осягнути вщразу, бо повертаючи яйце не видно, де початок i де 
кшець сюжету. Ця особливють е дуже шкавою не тшьки для глядача, а й для худож-
ника, бо можна експериментувати з орнаментом, образами та кольорами. Для твор-
401 писанки складно планувати шлу композишю. Улюбленими темами авторських 
писанок е штерпретащя арх1тектурних та рослинних мотив1в, орнаментика Тритлля , 
фольклорно-декоративш композицй" за мотивами народних розпиав. Про i'x високий 
pieeHb cвiдчить i далеке вщ натуралгзму силуетне та контурне трактування рослинних 
та ашмалютичних моташв, а також благородство кольорових сполучень, чистота барв, 
CMWHBi тональш та кольоров1 контраста. Майстриш вщкидають зайву дeтaлiзaцiю, 
лишаючи саму основу, власне те, що найхарактершше пщкреслюе саму суть предмета 
[8, с. 80—85]. OKpiM того, натуральш форми рослин, тварин, людини застосовуються 
тшьки в тих випадках, коли вони своею реальшстю не переважають шших складових 
частин орнаменту i не перешкоджають загальному враженню вщ нього. Тому в бшь-
uiocTi випадюв нам доводиться зустр1чати натуральш форми в стил1зованому вигляд1, 
тобто натуральна форма зображена в головних рисах i3 завитками й прикрасами, що не 
вщволжае увагу. 

Сучасш aBTopcbKi писанки — це живопис у MiHiaTiopi. Духовний ceiT такого живо-
пису виходить за рамки класично-традицшного писанкарства, але CBO'IM коршням не-
заперечно сягае його. Як зазначила в штерв'ю писанкарка О. Токарська: «улюбленими 
мотивами е традицшш. Проте, я бшьше полюбляю творчу штерпреташю традишйних 
народних MOTHBiB» [9]. 

Серед авторських писанок хочеться вщзначити роботи Г. Коваленко. Сучасна пи-
санка в ii виконанш — це постшш експерименти й пошуки, часто це роботи, у яких ' 
гармоншно поеднаш кол1р та композищя. 1нколи рельеф, традицшш елементи, зо-
браження тварин та птах1в створюють чар^вний сучасний в1зерунок, за яким помггно 
сформований стиль художниц!. За юлька останшх poKiB з'явилося багато писанок, ви-
конаних на страусиних яйцях. Велика площа дозволяе створити композицй', яю вра-
жають насичешстю образ1в, шби перед тобою захоплююча книга [10, с. 146]. 

Таким чином, у наш час певною Mipoio писанка втратила свое передне значения. 
Бона зачаровуе колористикою i творчою фантаз1ею писанкар1в. А фантаз1я безмежна i 
cкiльки творшв - стьтьки й мистецьких витворгв. 

Щодо використання р1зних матер1ал1в, то на нашу думку, шкава знахщка щодо пода-
4i само! писанки тшьки тдкреслить 'п красу. Комбшування р1зних техшк, де перипсть 
надаеться саме восковш, мае право на юнування, як i не традишйш сюжета. Ix можна 
брати з величезно! юлькоеп мистецько! спадщини, яку мають украТнш, не копшва-
ти шлковито, а шукати способи подачi, показати своерщне бачення, збер1гаючи при 
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цьому цшсний образ, що е характерним для стилю модерну. Сучасна писанка бшьше 
розвиваеться як сувешрний BHpiö i як суто художнш TBip мистецтва. Тому TaKi вироби 
називати писанкою тщьки через те, що вони мальоваш на яйш е проблемно. 

Отже, найяскравше модерн втщився у здобутках, що формують реальне середо-
вище: в apxiTeKTypi, у декоративно-прикладному мистецтвь I орнамент тут виявив-
ся найбшьш демонстративним i характерним втшенням нових тенденшй. Модерн 
став на якийсь час джерелом ново!, уже ретроспективноУ моди. Сьогодт його спад-
щина — найшкав1ший предмет вивчення, першовиток i наочна модель стильових 
шукань нашого столптя, у тому числ! й у писанкарств1. 
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ЗЫшда Косицька 
(Кигв) 

П Р О Я В И С Т И Л Ю М О Д Е Р Н У В И Т И Н А Н К А Х П О Ч А Т К У X X С Т О Л 1 Т Т Я 
( Н А П Р И К Л А Д 1 С Е Л А С Т Р И Г А Н Ц 1 Т О В М А Ц Ь К О Г О П О В 1 Т У ) 1 

ycmammiрозглянуто колекцПвитинанок кшця XIX— початку XXст. /з с. Стриганщ Тов-
мацького noeimy. Спостеркаеться вшив стилю модерн у появ/ нових Momueie: Keimie маку, 
тюльпашв, nnodie шипшини (?), нових елементгв у виглядi прожилок на пелюстках, що ста-
ють вигнутими, майже як натуральна, а також використовуються фрагменти хвилястих 
та серпантинових лтш. 

Ключовг слова: витинанки, стиль модерн, розета, ромб. 

The arcticle is devoted to the vytynankas'collection in the end of XIX- in the beginning of XXcen. from 
village Stryganci, Tovmachivskyy district. We observe influence with modem style in the appearance of new 
reasons: poppies' tulips \ hip 'flowers; new elements in the shape of veins leaves which are nearly naturalistic, 
convex and curved. Also we can see these using in the wavies and paper streamers fragment lines. 

Key words: vytynanka, style, modern, rhombus. 

Украшське народне мистецтво, що включае й мистецтво витинанки, на початку 
XX ст. розвивалося ще в рамках давшх традищй. I хоч caMi витинанки як оздоби сшь-
ського штер'еру з'явилися в побут1 не так давно, пор1вняно з шшими видами мистецтва 
(вщ першоУ третини XIX ст.2), однак, сформувавшись на 6a3i загальноУ схеми рукот-
ворного довюлля, вони вв1брали в себе головш принципи, що були вже вщшл1фоваш 
шшими ремеслами: стшописом, вишивкою3, килимарством. 
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