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М О Д Е Р Н У В И Ш И В К А Х Г А Н Н И С О Б А Ч К О 

ycmammi висвтлено науково-методичт та практичт засади у eidmeopenni вишивок Ган-
ни Собачко-Шостак. А також розглянуто стиль модерн в украшському вышивальному мис-
тецтв! на прикладах творчихpo6im uiei майстриш. 
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Scientific basis and methods of depicting A. Sobachko-Shostak's embroidery are studied in this work. 
The article is dedicated to the Modern style in the Ukrainian embroidery arts that is illustrated with A. 
Sobachko-Shostak's creative works. 
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Украшська народна художня вишивка — найбшьш виразний декоративний худож-
шй вид прикладного мистецтва. Основна направлешсть uiei галуз1 носить прикладний 
характер, який тюно пов'язаний з повсякденним життям людини. 

На початку XX ст. в УкраТш вщбувалися процеси формування р1зноманггних ху-
дожшх напрям1в образотворчого мистецтва й активного сшвробггництва провщ-
них художник1в-авангардиеив з народними майстрами, i'x звернення до символ1чно1 
мови народно] творчость Ц] взаемовпливи спричинили глибою структурш видозмши, 
пов'язаш з народженням щлого напряму украшського модерну та авангарду 

Дослщження мистецьких стил1'в (особливо модерну) та ix вплив1в на украшське 
мистецтво е актуальним. Останшм часом цю тему розглядають у плаш творчо! сшвп-
p a u i селянських майстр1в з професшними художниками доби модерну й авангарду. 
Вщповщно в цьому напрям1 надруковано низку статей i зб1рник1в, влаштовано вистав-
ки. Цшним та невичерпним вкладом у вивчення i вждатлення стилю модерн у деко-
ративному мистецтв! е дослщження провщних мистецтвознавшв, таких як: Т. Кара-
Васильева «Творщ дивосвггу» (1984), «Укршнська народна вишивка» (1996), «1стор1я 
украУнсько!' вишивки» (2008), «Вщтвореш шедеври» (2009), «Декоративне мистецтво 
Украши XX столггтя. У пошуках "великого стилю"» (2005), Г. Коваленко, О. Екстер 
«Цветовые ритмы» (2001), 3. Чегусова, М. Сел1вачов, Т. Романова, JI. Бщоус, С. Шевчен-
ко, О. Шестакова, С. Шестаков, О. Клименко та iHuii . 

Митш, формуючи украшський вар1ант модерну, звертаються до чаав геро1чно'1 епо-
хи Гетьманщини XVII—XVIII ст., доби розквггу бароко. 

Саме цей яскраво виражений нацюнальний стиль стае об'ектом наслщування i 
естетичних рефлексш. Водночас формування стилю з ретроспективною o p i e H T a -
шею до геро'1Чного минулого надае йому не лише змютовну паралель, ставши сво-
ер1дним кторюсофським двшником, парафразом, а також посилюе щеолопчну 
спрямовашсть, працюе на формування «украшсько! щеУ», зб1гаеться з сошально-
шштичними й культурними процесами за вщродження i становления нащональ-
Hoi' культури2. 

Наприкшщ XIX — на початку XX ст. у Захщнш Сврош, Pocii та Укра'пп вщбуваються 
процеси народження та активного поширення нових художшх напрям1в у мистецтвц 
зокрема стилю модерн, де орнамент стае одним i3 основних художньо-виражальних 
засоб1в. Перед майстрами вщкриваются велик1 можливоеп для фaнтaзiй та iMnpoei-
защй. Оригшальне перефразування прототишв живо'1 природи в структур! елемент1в 
композицп переплггаеться з об'ективною деформашею форм, що часом загострена в 
художньо-декоративних творах до гротеску3. Майже головним засобом виразносп сти-
лю модерн е орнамент, у якому переважае стшизашя рослинного характеру, доповнена 
гнучкими, ламаними, хвилепод1бними лш1ями. 
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Насамперед згадаш ознаки найбшьш cniB3By4Hi сприйняттю у /Пвобережнш Укра-
iHi, яка на той час входила до складу Росшсько! iMnepi i . Розвитку художшх промис-
Л1в у щй части Hi Укра'ши, а також формуванню стильових напрялпв, зокрема модерну, 
сприяли навчальш заклади, оргашзоваш губернськими кустарними земствами. Це 
художньо-промислов1 школи та художньо-ремкнич1 майстерш, яю допомагали адап-
тацп промжшв до умов того часу4. На 6a3i майстерень вщбувався тюний зв'язок М1ж 
д1яльшстю профеайних художниюв та народних майстр1в. 

Одним i3 найяскрав1ших приклад1в тако! творчо! сшвпраш е робота в навчально-
показовш майстерш, засновашй Анастааею Семиградовою та художницею бвгеш-
ею Прибильською, а також ушкальною i талановитою майстринею Ганною Собачко. 
Г. Собачко займае одне i3 особливих мюць у розвитку украшсько! народно! вишивки 
початку XX ст. Ушкальшсть !! композицшного вир1шення, яскрава неповторшсть сти-
Л1заци, шдивщуальшсть власного трактування орнаментики, багатство кол1рно! гами 
свщчать про надзвичайно дивовижний талант, яким волод1ла майстриня. 

У 1909 рощ в с. Скопщ Переяславського пов1ту А. Семиградова заснувала «кустар-
ний осередок», що мав певш кошти вщ земства. Уперше в УкраУш для художнього ке-
р1вництва було запрошено художника-професюнала, € . Прибильську, яка в 1910 рощ 
очолила майстерню. € . Прибильська — талановита учениця видатного украшського 
майстра живопису Петра Левченка, який навчав ii в Кшвському художньому училищ! 
до 1907 року5. 

Осередок здобув славу не лише вщтворенням вз1рщв, а й створенням рисунмв та ес-
Ki3iß сучасних художниюв: О. Екстер, Н. Давидово!, Н. Генке-Меллер, К. Малевича та iH. 
Саме 3i Скопщв вийшли таш видатш народ Hi майстри: Ганна Собачко, Параска Власен-
ко, Натал1я Вовк, Свмен Пшеченко, Василь Довгошия. 

«Кустарний пункт Семиградово! та Прибил ьськоУ» представляв творч! роботи на 
Друпй ВсеросШськШкустарнш виставщ (1913, Петербург—велика ср1бна медаль); Сшь-
ськогосподарськ! й виставш (тощ ж у Киев1 — золота медаль за килимову та вишивальну 
справу); у Берлгш 1914 року; на «Осшньому салон!» в Париж! 1914 року; на виставш 
«Сучасного декоративного мистецтва» 3i Скопцов i Верб1вки в галере! К. Ф. Ламерсье 
(1915, Москва)6. KpiM основноУд1'яльност1 навчально-показово! майстерш, А. Семигра-
дова i 6 . Прибильська придшяли особливу увагу молодим майстрам, сприяли прояву 
IxHix фантазш та 1мпров1зац1й, надаючи можливють розкрити новий талант. 

Найталановитшою серед молодих майстр!в була Г. Собачко. 
«Селянка за походженням, що народилася у с. Скопщ Полтавсько! губ., Ганна Со-

бачко спершу займалася вишиванням за готовими в1зерунками. Згодом С. Прибиль-
ська Ii вщзначила як безсумшвно талановиту д1вчину, вона почала малювати. Зробив-
ши n o M i r a i усшхи, Собачко з весни 1914 заходилась i бiля власних композицш. Плщний 
вплив на i"i розвиток, що справила I! культурна i обдарована кер1вниця £ . Прибильська, 
швидко виявився: Ганна почала розвиватися в конструкци композицй', у статиui й ди-
HaMiui лшШних побудов»7. 

Безперечно, Ганна виросла в середовииц народно! культури, проте пом!тний i зна-
чний вплив на ii творчють мали енергшш авангардистсыа пошуки декоративного 
трактування орнаменту ii вчителя € . Прибильсько!. У Г. Собачко е композицй', вико-
HaHi шд впливом настшного малювання. Проте форма та щшьне заповнення площи-
ни орнаментальними елементами, безперечно, пов'язаш з народними вишивками та 
килимами. Завдяки сво'!й наполегливост1 та працьовитост1 згодом у Ганни розкриеть-
ся шдивщуальний новий стиль трактування декоративних виршень орнаменту, який 
дасть можливють сформувати школу народно! декоративно! вишивки, B3ipui яких ви-
вчають насамперед студента та провшш викладач! художньо-професШних навчальних 
заклад1в. 

На виставш «Вщлуння модерну в украшському та декоративному мистецтвЬ> (Музей 
украшського народного та декоративного мистецтва, 27 червня - 1 0 жовтня 2007 р.) екс-
понували досить багату зб1рку твор1в з ознаками стилю модерн, яка дозволила вперше 
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представити р1зномаштш пам'ятки — художню вишивку, декоративний розпис, кера-
MiKy, р1зьблення та шкрустащю по дереву, вибшку. Ознайомлення з раритетними тво-
рами знаних народних майстр1в i профес1Йних художниюв, як i з виробами маловщо-
мих i невщомих автор1в, у творчост! яких вiддзepкaлилиcя HOBiTHi щеУ часу, викликали 
значний iHTepec у фах1'вщв та студенев Кшвського державного шституту декоративно-
прикладного мистецтва i дизайну iM. Михайла Бойчука. 

Саме ця виставка, яка експонувалася в МУНДМ, була дуже важливою, осюльки 
продемонструвала як безпосередньо твори шитва, так i есюзи, apxiBHi матер!али i роз-
крила вщповщно цей напрям у галуз1 вишивального мистецтва. Але на жаль, самих 
вишитих p o ö i T залишилось обмаль, натомють е еоази, фото та i m u i apxiBHi матер1али, 
приватн1 колекцй' TBopiB зазначеного перюду, що дають шдстави вщновити в мaтepiaлi 
цей пласт декоративного мистецтва. Унаслщок цього виникла щея створення найсмь 
лившого експерименту, на який наважилася доктор мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнологп iM. М. Т. Рильського HAH УкраУни Т. Кара-Васильева, яка е автором 
i куратором проекту. 

Упродовж останнього десятир^ччя вона як куратор разом i3 науковим консультан-
том проекту — доктором мистецтвознавства, завщувачем вщдшу росШського мисте-
цтва XX ст. 1нституту icTopii та теорп образотворчого мистецтва РосшськоУ академп 
художеств (Москва) Георпем Федоровичем Коваленком, вщомим дослщником мис-
тецтва авангарду, здШснили глибоку пошукову та наукову роботу в музеях Украши, 
Pocii, вивчаючи приватш колекцй', apxiBHi матер1али. KpiM того, Т. Кара-Васильева, як 
найвщомший в УкраУш знавець мистецькоУ вишивки (пщтвердженням цього е ii фун-
даментальна книга-альбом «1стор1я укра'Унсько'У вишивки», що вийшла друком у Киев1 
2008 р.)8 ретельно дослщила художньо-техшчш особливоеп шитва гладдю, якою вико-
нано твори митщв. I тшьки nie л я мистецтвознавчих розвщок почався наступний етап, 
коли Тетяна Валерй'вна в 2006 рощ долучила до проекту провщних викладач1в кафе-
дри художнього текстилю i моделювання костюма Кшвського державного шституту 
декоративно-прикладного мистецтва i дизайну iM. Михайла Бойчука. Саме шел я ци-
клу прочитаних нею лекщй про украУнське народне й професШне мистецтво початку 
XX ст., ознайомила «бойчуккт!в» з еск^зами вишивок у музейних фондах та приватних 
колекщях; i саме вона запропонувала вщродити втрачеш шедеври9. Peaлiзyвaли цей 
грандюзний проект провщш виклaдaчi художньоУ вишивки В. Костюкова, J1. Авдеева 
та I. Жураювська, а також студенти четвертого-п'ятого K y p c i e 2007 року 3i спешалгзаци 
«художня вишивка». 

Вщтворенню шедевр1в у матер1ал1 передувала науково-дослщницька практична ро-
бота. Ретельно дослщжували та вивчали ушкальну колекщю p o 6 i T Г. Собачко, яка збе-
рпаеться у фондах МУНДМ. 

Бшышсть TBopiB задумували як еск1зи для вишивки в техшщ художньоУ гладь Че-
рез це m n i p у розробщ елемент1в орнаменту деяких TBopiB нагадуе епбки, накладен! 
в р1зних напрямках, виявляючи Bei детал1 малюнка, передаючи свободу й експресш 
всього задуму. Тому для вщтворення шедевр1в у матер1ал1 вщбирали есюзи, створен1 на 
початку XX ст., у яких проявлялися активш пошуки, неординарш шдходи до выьного, 
живописного, експресивного, пщвищеного до декоративного трактування орнаменту 
в стал! модерн. 

Од Hi з таких вщшитих TBopiB це: декоративне панно «Квггка-редька» (1912 р., Г. 65*55, 
ДР -2005), вщтворене В. Костюковою та студентами КД1ДПМД у 2008 рощ; декоратив-
не панно «Рожевий орнамент» (1915 р., Г. 35*41, ДР -2017), вщтворене В. Костюковою в 
2009—2010; cepifl малюнюв для вишивки декоративних подушок (1935 р., г. 43*44 ДР — 
2067), (1935 р., Г. 41,5*43, ДР - 2069), вщтвореш В. Костюковою в 2010 рощ; декоративна 
подушка «Риби» (1935 р., Г. 61*43,5, ДР - 2078), вщтворена JI. Авдеевою та студентами 
КДЩПМД у 2007 p o u i . 

Так, в ecKi3i декоративного панно «Квггка-редька» (1912 р., П.,а., Г. 65*55., ДР — 2005) 
основна композищя побудована на своерщшй складшй р1вноваз1 (гармошйне компози-
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цшне вирииення оргашзацн Bciei' площини). Г. Собачко прекрасно стил!зуе кв1ти i листя, 
передаючи ш елементи в небачеш дивовижно фантастичш форми, кожна пелюстка «на-
низана» одна на одну, доповнена квггками-«пуп'янками», як1 плавними лЫями пророс-
тають i3 вазона, ускладненого за конфнурашею. Основним акцентом твору е передача 
зовс1м ново! казково! квггки з великим «оком» у верхней центральнш частиж, яка зача-
ровуе своею мапчнютю. Вдале поеднання р1зних за розм1ром стшпзованих фрагмент!в 
орнаменту надае цшьносп та декоративное™ площинному вир1шенню. 

Надзвичайно складно! кольорово! гами TBip виконаний на евгаому ттл, у 3Mi iuaHtö 
TexHiui акварел1 та r y a m i , що тдеилюе ефект декоративное™. 

При вщтворенш есюзу в технолопчному вишиванш, найскладшшим етапом був 
художньо-професшний пщб1р ниток та тканини, чгосе дотримання рисунка та роз-
MipiB. Тканину тонували рослинними фарбниками, щоб дотриматися ефекту «давни-
ни». Неабияко! складное™ вимагав процес шдбору ниток («мулше») для вишивання. 
Щоб передати гармонШне поеднання кольорово! гами, доводилося поеднувати дв1, 
або три KOjibopoBi нитки для вишивання, близыа за тональним сшввщношенням. 
Кожний еск1з потребував р1зноманггних технолопчних прийом1в вишивання таких, 
як: «полтавська гладь», «стебловий шов» та iHUii. Багато сшльних рис зафжсовано 
на основ! побудови переважно асиметричних композищй — фантастичш стил1зацй' 
дивовижних к в т в , символ1чних птах1в, декоративних риб, як! об'еднуються в c e p i i o 
малюнюв для вишивки декоративних подушок 1935 року. Основа композицшного 
вир1шення вдало компонуеться в умовно наближеш пропорцй' квадрата або кола. 

Автор створила неповторну ритм1чну гармонт , монументал1зоваш за формою ком-
понента, позначен! експресивною виразшетю численних фантастичних к в т в , птах1в 
та риб, доповнених вишуканим колоритом малюнка. Кожен есюз в!др1зняеться своею 
шдивщуальнгстю, виразн!стю, витончешетю, наповнений глибоким ф!лософським 
змктом. Саме в цих творах дедал1 сильшше в1дчуваеться вплив модерну. 

Творчкть Г. Собачко — це один i3 найяскрав1ших приклад1в народного мистецтва, 
яке вщреагувало на художнш стиль (модерн) та мало певш адаптаци i змши, яю е над-
звичайно щкавими, маловивченими i дають можливють для подальшого науково-
практичного дослщження та продовження вишивання i поповнення украГнсько! ко-
лекци вщтворених шедевр! в. 
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