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ШСШРАЦЙ СТИЛЮ МОДЕРН
В УКРА1НСБКОМУ ДЕКОРАТИВНОМУ МИСТЕЦТВ1
ycmammi досл\джуютъся особливост! стилю модерн у декоративному мистецтв1, локальт
eidMiHHocmi i джерела тстраци в р1зних частинах Укрални, формування стильових напрямгв
у KOHmeKcmi загальноевропейських художшх процеав. Анал'иуетъся творчкть художнишв —
О. Tlpaxoeol, В. Кричевського, В. Котарбшського, О. Кульчицько1, особливостi Ix творчого спрямування, mei nidxodu до розробки образу декоративного мистецтва. Досл1джуеться маеток
А. Семиградово!в с. Скопщ на Полтавщиш — осередок вишивки, центр виникнення ново! стилктики i форм у мистецтвi вишивки, результат творчоI ствпращ художнищ €. Прибильсько! та
народныхMaücmpie Г. Собачко, П. Власенко, Г. Цибулъовоги створення npedMemie декоративного оздоблення штер'еру та сучасного одягу, заснованого на засадах модерну.
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The paper studies the distinctive features of Modern Style in decorative arts, its sources of inspirations
and local variations, as well as shaping of stylistic currents within the wider context of European artistic developments. Works exhibiting new approaches to decorative arts by O. Prakhova, V. Krychevsky,
V. Kotarbinsky, O. Kulchytska are being examined. The principal focus is on the center of embroidery
at the A. Semyhradova's estate of Skoptsi, Poltava region, where new stylistics and types of embroidery
evolved as the result of collaboration between the professional artist E. Prybylska andfolk artists H. Sobachko, P. Vlasenko, H. Stybuliova, which aimed at developing of new objects for interior design and
clothing based on the principles of Modern Style.
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Перше десяти л irra XX ст. позначилося зародженням та енерпйним поширенням в
ycix видах мистецтва стилю модерн, який вщповщав вимогам i естетичним запитам
сусшльства. Одним i3 художшх виражальних 3aco6iB модерну виступае орнамент. Саме
орнаментальне начало об'еднуе Bei види мистецтв, домшуе як в архитектурному BHpiuieHHi будгвель, так i в декоративному оздобленш iHTep'epiB i предмете побуту. Орнамент виконуе стилетворчу роль у декоративному мистецтв] того часу, вш узяв функщю
зближення р1зних вид1в мистецтва на шляху створення стилю Art Grande — «Великого
синтетичного стилю», став об'еднувальним художшм засобом, що приводив ceiT предм е т е до единого визуального модуля.
Характерною особливютю стилю модерн е втрата творами живопису, скульптури,
декоративного мистецтва свой- самодостатносп i включения ix у загальний единий
ансамбль як шлюноУ художным системи. Твори декоративного мистецтва набувають
пщвищеноТ декоративное™ i тдкреслено! експресивноси. У зв'язку з цим у художнш
оргашзацп штер'еру особливого поширення набувають панно, подушки, оздоби для
мебл1в, вишит1 ширми. У синтез! просторових мистецтв особливу роль вшграе декоративне панно, його повна пщпорядковашеть площиш стши, и «диктатур!».
В епоху модерну орнамент виконуе формотворче i змютове навантаження, вш стае
основним компонентом у створенш предметного евпу, формуе навколишне середовище. У добу модерну орнамент мае глибокий внутршшй змют. Саме тому штерпретащя
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MOTHBiB флори i фауни здшснюеться як щодо окремого конкретного елемента, так i
через насичення внутршшм символ1чним змютом всього орнаменту в щлому.
В основу орнаменту модерну були покладеш мотиви стшпзованих KBiTie i рослин, з
пщкресленням i виявленням вибагливост! Ух лшш, живописное™ переплетшь, плинH o c T i , динамжи форм i силует^в. Орнамент наповнюеться експресивним ритмом, внуTpimHiM рухом, глибоким духовно-символ1чним змютом. Для митщв модерну, зокрема
У. Moppica, J1. К. Тиффаш, О. Вагнера, Е. Галле, джерелом шсшрацш було схщне мистецтво, насамперед японська графжа. Вони намагалися пщкреслити еднють людини i
природи, передати красу кожного конкретного мотиву рослинного свггу, вплггаючи це
в структуру орнаменту, формуючи «натурстиль».
У контекст1 загальноевропейських пошуюв cxoxi процеси творения нового стилю
вщбувалися на територй' Украши в юлькох напрямах. 3 одного боку, наявне вщродження традицшних осередюв народного мистецтва, з другого, — формування н о в т п х
напрям1в мистецтва, що вщбивали настанови модерну. Пошуки нацюнальноУ моде л i
украУнського мистецтва в р1зних частинах Украши мали своТ локальш вщмшност! i
своУ джерела шсшраци. Прогресивно налаштована частина творчоУ штелпенцн свщомо й цшеспрямовано працювала на «нацюнальну щею»: у Захщшй УкраУш, формуючи
вариант сецеси, митш зверталися до мистецтва Гуцулыцини, вбачаючи в ньому основи
нацюнального мистецтва, натомють художники Центрально! УкраУни на rpyHTi героУчноУ епохи Гетьманщини XVII—XVIII ст. штерпретували орнамента стилю бароко.
Генераторами iдеУ звернення до мистецтва героУчноУ доби XVII—XVIII ст. були
В. Кричевський i М. Самокиш. Для СхщноУ Украши етапним було буд1вництво губернського земства в Полтав1 (1903—1907), спроектованого В. Кричевським, стилютично
ор1ентованого на переосмислення мистецтва бароко. Для ЗахщноУ Украши таким було
спорудження Народного дому (1903), спроектованого в арх!тектурно-проектном у бюро
1вана Левинського у Львов!. В основ! д1яльност1 бюро була, з одного боку, глибока защкавлешсть народним мистецтвом, з другого — розроблення стилютики професшного мистецтва в контекст! творчих пошуклв митщв Праги, Вщня, Петербурга, Кракова,
Мюнхена у формуванш стилю сецеси.
Саме тут протягом 1900—1914 рок1в розкв1тае галицький вар1ант украУнського нашонального стилю. Ф1рма об'еднала найвидатшших митшв того часу: apxiTeKTopiB Ю. Захар1евича, К. Мокловського, О. Лушпинського, Т. Обмгнського, художниюв I. Труша,
О. Новаювського, М. Сосенка, А. Герасимовича, М. Гаврилка, художниюв декоративного мистецтва М. Лук'яновича, О. Бшоскурського, I. Глинчака, О. Кульчицьку та ш.
Це було коло митщв-однодумшв, як1 створили i втыили в життя значну юлыасть проeKTiß архггектурнихспоруд увсш Галичиж, зразюв орнаментально! промисловоТта побутовоУ керамжи, вироб1в художнього металу, вишивки, килимарства, ткацтва, мебл1в.
Щ вироби мали яскраво вираженi ознаки украУнського стилю, який творчо переосмислював традищУ народного мистецтва i який школ и називають «гуцульською, або галицькою, сецеаею». Власне розробка украУнського стилю на Галичиш перетворюеться
на активний нашонально-визвольний рух.
Серед MHTuiß слщ вщзначити д1яльшсть Олени та Ольги Кульчицьких i3 Львова, я ю
розглядали нацюнальну течпо тогочасноУ моди як пропаганду украУнського мистецтва.
Художниц! оргашчно втшювали в стилютику модерну переосмислеш орнаменти та
елементи крою народного вбрання. Щкав1 зразки риз створили сестри Кульчицью в
кооператив! «УкраУнське народне мистецтво», який розробляв орнаменти за мотивами
народноУ вишивки для одягу священнослужител1в. За основу цих мотив1в бралися вишивки не тшьки Галичини, а й Полтавщини та шших perioHie СхщноУ УкраУни.
Одними з перших митц!в, як! звернулися до пропаганди орнаменте народного мистецтва й використання його в сучасному одязь були С. Дембщький, М. СтефановичОльшанська, М. Охр!мович, В. Вальцева, М. Олыиевський. Останн!й багато зробив у
галуз! проектування одягу, розробки орнаменту, заклав т д в а л и н и сучасного дизайну
для масового шдустр!ального виробництва одягу.
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Серед творшв лъв1'всько1 моди початку XX ст. переважали архггектори, художники
декоративного мистецтва, поети, фшософи, музиканти — В. Садловський, В. Вивицький, С. Дембщький, К. Яновський, Ф. Вигжевальський, Ю. Водинський та iH. [1]. Увага
митшв, яю формували моду сецеси, не обминула й аксесуари одягу — капелюшки, парасольки, ж1ноч1 сумочки, б1жутер1ю.
В основ! творчого методу художнике, я ю працювали на п1дприемств1 JI. Левицького, було творче використання й переосмислення надбань народного мистецтва. Важливим внеском стала щяльшсть О. Бшкурського. В основу композицш його керам1чних
фриз1в та панно покладено елементи украшських орнаменте — ромби, хрести, стил130ване колосся пшенищ, соняшник, мотиви y3opiB гуцульсько1 вишивки. Облицювальна
плитка за народними зразками О. Бшокурського широко впроваджувалась у бушвництво у всШ Галичиш.
Одним i3 перших, хто використав нацюнальний колорит в орнаментиш керамжи,
був Ю. Леб1щак. BiH вщкрив у Галич1 керам1чну майстерню з виготовлення тематичжн
та орнаментально! плитки, в основу яких були покладеш традицп украшського народного розпису. У цьому ж напрям1 працював i О. Лушпинський. За його малюнками були
створеш керам1чн1 оздоби для будинку «Дядыавська бурса» в 1903 р. Це були шдвжонHi KepaMi4Hi вставки й надвжонш «рушнички», в яких соковитий колорит i виразний
малюнок стали основною окрасою композици буд1вль
На початку XX ст. починае вщроджуватись народне кахлярство на промисловому
piBHi завдяки зусиллям С. Дзбанського, який узяв за основу сюжетно-тематичне вир ш е н н я й технолопчш прийоми виготовлення гуцульських кахл1в, передуа'м доробок
вщомого народного майстра О. Бахматюка.
Керам1чна фабрика у Львов1 широко випускала декоративно-ужиткову керамжу.
В орнаментах поширеш мотиви вишивки, ткацтва, прикраси з 6icepy, р1зьблення по
дереву чи грав!рування на метал!, орнаменти писанок. Показовою в цьому плаш е д ь
яльнють художник!B-KepaMicTiB О. Бшоскурського та М. Луюяновича. Вони розробили орнаментальш вар1анти композицш, що грунтувалися на мистецькш стил1заци
гончарства Гуцулыцини, Бойювщини, мистецтв1 народних осередюв Льв1вщини, Терношлыцини, найкращих зразках керамжи Полтавщини, зокрема OniuiHi. Вони зверталися до орнаментики вишивки, р1зьблення по дереву, трансформуючи i'x у сюжети
для тиражованоУ керамжи в стил1 льв!вськ01 ceuecii.
Важливе значения для розвитку льв1вськоУ сецеси вшграла д1ял ьшсть М. Стефашвського. На його фабриui було вллено в життя шлий напрям у художньому метал1 Львова, пов'язаний з украУнськими нашональними традишями. У церковних спорудах широко використовували металев1 декоративш елементи для оформления екстер'ер1в та
iHTep'epie, а також виготовляли хрести, oropoxi, сходи, вжонш грати, завершения будь
вель, творчо переосмислюючи традицй" гуцульських вироб1в з металу [2].
Д1яльшсть ф1рми 1. Левинського щодо створення вироб1в в украшському нацюнальному стил! була р1зномаштною i багатоплановою. TaKi провщш митщ, як Т. Обмшський, *
О. Лушпинський, Е. Ковач, К. Мокловський, О. Кульчицька проектували мебл1, жоностаси, р!зьблеш рами та iH. Виготовлення мeблiв також ор1ентувалося на багатовжовг
традицй' народш. Особливо цжав1 зразки шаф i3 гуцульською стил1зованою р1зьбленою
орнаментикою розробляли О. Лушпинський та О. Кульчицька.
Свщомий синтез традицшних рис i стильових напрям1в р1зних етшчних осередюв
був програмним у формуванш единого украшського стилю i розглядався як духовне
еднання народу. Так, О. Сластюн, який дуже багато зробив для вщродження художшх
промисл1в та утвердження нацюнальноУсамобутноеп украУнського орнаменту, вважав,
що використання в оздобленш буковинськоУ керамжи елеменпв огпшнянськоУ керамь
ки сприяло УУ значному ycnixy на Вщенськш виставщ [3]. BiH радив гончарям OniiuHi використовувати у виробах орнаменти, типов! для вишивки XVIII ст. Художник-керамют
Ю. Леб1щак також широко користувався мотивами шитва, переносячи ix на гончарHi вироби [4]. Миргородська керам1чна художньо-промислова школа iM. М. В. Гоголя
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спрямовувала свою д1яльшсть на створення орнаменту керам1чних вироб^в, який мав
прям! аналоги з гаптами XVIII ст. Саме тутутворився шкавий симбюз i переосмислення стил ютики бароко на шляху формування i своерщноУ штерпретацп стилю модерн.
Орнаментика бароко, переосмислена настановами модерну, була щиро сприйнята майстрами ошшнянськоУ керамжи i сформувала стшпстику ошшнянського декору.
Новий струмшь у мистецтво професшноУ керамжи внесла творчють М. Жука,
Г. Колцуняка, К. Охульського, М. Сосенка, М. Бойчука. Протягом 1901—1914 роюв щ
митщ торували новий шлях у мистецтв1 керамжи, що спирався на поеднання традицш
модерну та украУнськоТ народноУ творчосп".
На теренах СхщноУ i ЗахщноУ УкраУни нашональний стиль, започаткований в apxiTeKTypi, охоплюе i оформления м1ського штер'ера — як орипналъш peni украУнського селянського побуту, так i спешально спроектоваш предмети оздоблення, що створювали ц ш с ний ансамбль. До проектування мебл1в та вжиткових речей у нащональному стшп, розроблення орнаменте зверталося багато украУнських митщв того часу — В. Кричевський,
Г. Нарбут, В. Черчен ко, М. Жук, М. Самокиш, С. Васильювський, О. Сластюн та iH.
Одшею з цжавих стор1нок проектування iHTep'epiß, зокрема мебл!в, у нацюнальному стил1 була творч1сть А. Ждахи. Основна ознака умеблювання полягала в багатому
декоруванш ргзьбленням та розписом, що надавало меблям мальовничого, ошатного
вигляду. KpiM цього, митець широко вводить в орнаменташю мотиви узор1в i3 вишивки, писанкарства, керамжи. СвоУ художш пошуки вш концентруе на формуванш стилю модерн в украУнському BapiaHTi [5].
Найбшьшого розвитку р1зьбярство набуло на початку XX ст. i пов'язане з (менами
видатних майстр1в Федота i Прокопа Юхименюв i3 Великих Будищ. В. Кричевський
пщ час бущвництва Полтавського земства запросив П. Юхименка. Саме в цей час у
Полтаву 31ньков1, Кобеляках, Кременчуз1 створюеться мережа майстерень з виготовлення дерев'яних вироб1в i мебл1в. Батько й син Юхименки вивчають народний орнамент i використовують його в оздобленш дерев'яних стсшв, мисниюв, лав. У 1910 р. у
Полтав1 починае працювати столярно-р1зьбярська майстерня, куди приходить багато
талановитих майстр1в. Д1яльшсть УУ спрямовувалася на виготовлення мебл1в в украУнському стиль Вироби щеУ майстерш з ycnixoM експонувалися в 1талп (1911), де були
вщзначеш золотою медаллю. Найвищу нагороду вони здобули й на Всеросшсьюй кустарнш виставш в Санкт-Петербурз1 (1913).
iHcnipauii стилю модерн особливо виразно вщчуваються у творчост1 майстра художнього ргзьблення Якова Халабудного i3 с. Жуки на Полтавщин1. Його композицн скульптур, засноваш на вщтворенш казкових i фольклорних сюжетов, побудоваш на контрастних протиставленнях об'ем1в, у складному малюнку загального силуету, насиченого
експресивним ритмом i вибагливою динамжою руху.
У пошуках нацюнального стилю йде активне залучення художниюв до вшродження
промислу килимарства. Так, у Kocoei художник i3 Черншвшини М. Куриленко в 1922 р.
оргажзовуе художньо-промислову сп1лку «Гуцульське мистецтво». BiH замовляе проекта кил им1в у вщомих на той час професшних митщв: С. Гординського, М. Бутовича,
П. Ковжуна, Ф. Люовського, П. Холодного (молодшого), сестер Кульчицьких. Основна
мета тогочасних митщв була спрямована на вивчення традищй мюцевого килимарства
та нову Ух штерпретацш в стил! модерн.
На початок XX ст. припадае вшродження золототкацтва у Схщнш Галичиш. Воно
пов'язуеться з д1яльшстю шовкоткальш, яку заснували н а п р и к ш щ XIX ст. в Бучач1 на
Терношлыциш брати Потоцью, а золототкаш вироби продукували Micueei ткач1 Нагорянськт1хня стилютика виявляе вплив золототкацтва доби бароко XVIII ст., традиц ш ш народш елементи гуцульського мистецтва та впливи стилю модерн.
Особливютю формування модерну в УкраУш е ототожнення нацюнального стилю i
п р и н ц и т в модерну, осюльки його формування вщбувалося на основ! осмислення як
мистецтва бароко XVII—XVIII ст., так i гуцульського народного мистецтва. Вщбувалося своерщне зближення професшного i народного мистецтва.
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Митщ Центрально! УкраУни, формуючи укра'Унський eapiaHT модерну, звертаються
дочаЫв repoi'HHo'f епохи Гетьманшини XVII—XVIII ст. - доби розкв1'ту бароко. Саме цей
яскраво виражений нашональний стиль стае об'ектом стил i3auii' та естетичних рефлекcift. Водночас формування стилю з ретроспективною opieHTaiiieio на героУчне минуле
не лише створюе змктову паралель, а й посилюе 1'деолопчну спрямованють, працюе на
формування «украУнсько! щеУ», ще в уш'сон i3 сошально-полггичними й культурними
процесами за вщродження та становления нацюнальноУ культури.
Особливо слщ вщзначити роботи, в и ко наш за есюзами В. Кричевського, який у
1912-1915 pp. очолював Олешвський осередок, де виготовляли килими, декоративш
тканини, вибшку, р!зномаштш види узорного полотна. За його есюзами були створен)
килими й декоративш тканини, вишивки, шо мали великий ycnix за кордоном i отримали золоту медаль на Всеросшсыой кустаршй виставщ в Петроград! (1913).
Олена Прахова була митцем широкого творчого д1апазону. Ii робота «Замр!яна»
(1900 р., за проектом художника В. Котарбшського) - де яскравий вияв стилю модерн у
вишивщ [6]. Жлноч1 образи були типовим елементом орнаментальних композицш доби
модерну, вони формувалися на широкому естетичному mi творения Ж1'ночих образ1в в
образотворчому мистецтв!, л1тератур1, на сцен!. Естетичним каноном зображення жшки
е твори О. Бердслея, Г. Кл1мта, А. Мухи, яю утвердили цей архетип жшочо'У краси, безпомилково впЬнаваний у ceuecii. В. Котарбшський у свош робот1 саме i вщтворюе цей
пластичний канон жшочого образу.
Професшш художники пщйшли до вишивки як виду мистецтва, що розв'язуе суто
живописш проблеми — сшвв!дношення кольору, фактури, певних об'ем1в, шдкреслення ч1ткого контуру i кольорово!' площини, вони радикально оновлювали форму. Саме
тому набувае такоУ популярное™ вишивка у TexHiui художньоУ глад!, яка е власне «живописом голкою».
Вишивка початку XX ст. довела, що вона е самодостатшм видом мистецтва, в якому
орган in но поеднано настанови живопису та виявлення i'i матер!альност! в щ'лому, вона
демонструе синтез декоративного мистецтва й живопису.
Опанування у вишивщ стшистики модерну вщбувалося на УкраМ в трьох напрямках. Перший - у русл! загальноУ тенденшУ Ар Нуво, яскравим представником якоУ е
О. Прахова та В. Котарбшський, друга - опанування флорально-орнаментальною лЬ
шею is зверненням до мистецтва украУнського бароко XVII—XVIII ст., як це характерно
для вишивальнихpoöiT Г. Собачко, Е. Прибил ьськоУi в шломудля всього напряму майстерш в Скопцях, третя - тенденшя лшШно-геометричного орнаменту, як наслщок
звернення до народного мистецтва Гуцулыцини, в контекст! творчих пошукУв художниюв вшенськоУ ceuecii, англ i йс ькоУ школ и, скандинавських краУн. Цей напрям характерний для льв!вськоУ ceuecii, передуем для кола митщв, об'еднаних навколо I. Левинського, для творчост1 сестер Кульчицьких.
Вьтьне оперування традищями украУнського мистецтва скеровувало д!ял ьшсть художниюв на вщродження стилю украУнського бароко, в якому вони бачили яскраве BTiлення нацюнальноУ самобутност1. (Це засвщчують i експонати ВсеросшськоУ кустарно!
виставки в Петроград!, 1913) [7]. Вони були представлеш КиУвським кустарним складом,
Решетшйвським показовим пунктом Полтавського губернського земства, майстернями
А. В. СемиградовоУ в с. Скопщ, Н. М. ДавидовоУ в с. Bepöißui та к н я ш ш Яшв!ль в с. Сунки. Значний внесок у розвиток художньоУ вишивки зробила художниця В. Болсунова.
Вона досконало виконувала вишивки кольоровими шовками, золотом i ср1блом по атласу, в яких творчо переосмислювала традицй'украшського шитва XVIII ст.
Представлен! на виставщ вишит! вироби - р!зномаштш подушки, дор!жки, серветки,
панно, сучасний одяг дають уявлення про те, як художники переосмислюють i пристосовують до нових вимог художню систему шитва XVIII ст. Вони штучно вилучають з uiei
цшсноУ системи окрем! мотиви (р!зномаштш зображення кв!ткових букет!в у кошиках,
вази, окрем! галузки i кв!ти) й мехашчно переносять'Ух у вишивку поду шок, панно. Унасль
док таких д!й щ мотиви набувають застиглихформ i3 вщтшком MaHipHOCTi та статичност!.
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1нтерес до шитва XVIII ст. вщроджуе також декоративно-живописну техшку глащ
кольоровим шовком. Це сприяе шдвищеному штересу до яскравих барвистих сполучень, i'x поеднань з р1'зноманггним кольоровим тлом, виявляе силу звучания загальноУ
гами вишивок. Особлива увага до гпдкреслення кольору, його символ1чноУ роль виявлення у вишивш живописного начала були тим импульсом, що згодом сприяв формуванню творчоУ спрямованос™ таких яскравих шдивщуальностей, як Ганна Собачко, Параска Власенко, Свмен Пшеченко, Василь Довгошия, Гл1кер1я Цибульова, як1
уславили СВ01МИ роботами украшське мистецтво вишивки на багатьох м1жнародних
виставках першоУ половини XX столггтя [8]. Для poöiT Г. ЦибульовоУ цього часу так само
xapaKTepHi в1льш, невимушеш орнаментальш композици, я скрав! кольоров1 поеднання, як1 творчо штерпретують барокове шитво XVIII ст.
Яскравою постаттю в розвитку стилю модерн е художниця бвгешя 1вашвна Прибильська. ЗасвоУвши орнаментальну систему модерну, вона в той же час niuuia ш ш и м
шляхом. Вона скерувала свою творчють i творчють Г. Собачко, Г. Цибул ьовоУ на переосмислення орнамент в бароко, виявляючи при цьому не реалктичну чутливють i
правдопод!бшсть конкретних мотив1в, Ух об'емно-просторову передачу, а пщкреслювала Ух площиншсть, виявляючи декоративш особливостк Саме тому в роботах як
С. ПрибильськоУ, так i Г. Собачко на перший план виступае не реалютичнють мотивов,
a i'x фантастичшсть, небуденшсть, посилення м1фолопзацн o6pa3ie.
Ix композици побудоваш за принципом контрастного протиставлення об'ем1в, вони
перейнят1 енергшним ритмом, симетр1я замшюеться динам1чною р1вновагою. Кольорове тло тут в ш г р а е роль космосу, 1рреального св1ту, вишивка пщсилюе його фантастичшсть i небуденшсть.
Шлях € . ПрибильськоУ — це не стилизаторство, а смшивий творчий пошук, новаторський шдхш у розробш орнаментальних форм i побудови кольору. Одшею з особливостей художнього напряму майстерш була «м1фолопзащя», переосмислення сюжет1в,
вторгнення ceiTy фантази, яка виходила за меж1 буденност!, що спостерпаеться у вишитих роботах Ганни Собачко. Ii роботи створювалися в контекст! розвитку орнаментальних засад стилю модерн, в якому головною ознакою виступае лния, УУ абриси. Саме
вона виступае головним формотворчим елементом стилю.
У УУ композишях завжди е шби центр виру кольор1в та орнаментальних фнур. Рух
створюеться Ганною Собачко по колу, чим пщкреслюеться безперервнють, особлива
сила пружини, що несе заряд косм1чноУ енергп. Образи УУ мотив1в небуденш. Фантаз1я майстриш вигадуе р1зномаштш Ka3KOBi створшня, серед яких зустр1чаються
зображення небачених KBiTiB, maxie, химерних риб. Художниця мае «свою» флору i
фауну. Одшею з характерних рис стилю модерн е процес м^фолопзашУ, переведения
як у BHÖopi сюжет1в, так i в Ух розв'язанш. Згадаймо казков1 персонаж! представник1в
украУнського модерну — П. Холодного, Ю. Михайл1ва, К. Стефановича, М. Максимовича, М. Жука, а також фантастичш флоральш форми ваз Е. Галле, скульптурнопластичш пошуки Гаудь фантастичш образи Врубеля та iH. Саме цим пояснюеться такий сплеск фантазй у вишивш початку столггтя, що виходить далеко за меж!
буденностк У роботах Г. Собачко, 6 . ПрибильськоУ реальне i фантастичне зм1шаш,
життево конкретне перетворюеться в ш ш у шостась — вигадку. HaBiTb TaKi мотиви,
як зображення риб, пTaxiB, я ю майстриня органично вшптае в коло орнаменту, набувають фантастичних казкових форм. Серед цього р!зномашття орнаментальних
MOTHBiß Г. Собачко вплпае зображення павиного т р ' я , адже зображення пав було
характерним для стилкггики модерну.
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РЕМИНИСЦЕНЦИЯ СТИЛЯ МОДЕРН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
(НА МАТЕРИАЛЕ СЛАВЯНСКИХ СТРАН)
Стиль модерн у музищ другоi половини XX ст. визначаеться стилктичним синтезом ретроспективы i новизны. У цей nepiod утворилася складна взаемод1я традицй, радика.шму
й того, що було знайдено на початку XX ст. (насамперед I. Стравинським). Сукуптсть нових явищ, не пов'язаних 3i строгим академ1змом iрадикальним новаторством, визначае суть
стилю модерн.
Ключов! слова: стиль модерн, традищя, новаторство, академ1зм.
The Modern Style in music and the specificity of its refraction in composers' creativity in the second
half of the 20th century can be defined by the stylistic synthesis of retrospective and novelty. During that
period a complicated interaction of tradition, radicalism and what was found at the beginning of the 20th
century (first of all by Igor Stravinsky) wasformed. The essence of modernist style is defined by the range
of new phenomena not connected with strict academism and radical innovation.
Keywords: Modern Style, tradition, innovation, academic style.

«Музыкальный модерн», или «стиль модерн в музыке», определяется нами как разновидность художественного стиля модерн в искусстве. Он характеризуется творческим
претворением многовековой традиции музыкального искусства в выборе тем, образов,
языковых норм и классических форм, обогащенных влиянием авангарда (как «осовремененная классика»). Результатом такого взаимодействия становится новое качество
синтеза ретроспективы и новизны. Стиль модерн в музыке - это и определенный стиль
музыкального мышления, и сама музыка, в которой переосмыслено классическое начало в целях создания образа изящества и изысканности. Стиль модерн — это стиль, находящийся между традиционной музыкальной классикой и музыкальным авангардом
Касаясь национальных особенностей развития стиля в музыкальном искусстве второй половины XX столетия, следует отметить существование «белых пятен», которые
требуют осмысления в общем историческом процессе развития культуры в целом. Речь
идет о стиле модерн, который вновь заявил о себе в 60-е годы XX века в советской музыке и несколько позже в музыке композиторов славянского региона, обретя национальную специфику.
Прежде чем выявить эту специфику, отметим особенности музыкальнохудожественного мышления, базирующегося на главных чертах стиля, которые проявились в музыке Н. Черепнина, М. Штейнберга, В. Ребикова и в сочинениях И. Стравинского первой трети XX века: реконструкция архаического начала, интерес к театрализованное™, экстравагантности и эстетизму. Во второй половине XX века особенности проявления музыкального модерна скажутся в:
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