
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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На жаль, витинанки для настшного прикрашання доливок, як вироби з дешевого 
матер1алу—паперу, не могли довго збер1гатися. Але все ж твори, датоваш кшцем XIX ст., 
збереглися до наших дшв i можуть прислужитися для шкавих зютавлень. 

Важливим чинником у збереженш настшного декору в захщних областях кшця 
XIX — початку XX ст. виявилися публжацн укра'шознавчих матер1ал1в у перюдиш, 
зокрема вщгуки4 на експозицп господарсько-етнограф1чних виставок (Тернопшь — 
1887 p., JlbBie - 1894 р., Крак!в - 1902 р., Льв1в - 1905 р., Бучач - 1905 р., Стрий - 1909 р., 
Коломия — 1912 р. та iH.), де серед р1зних ужиткових експоналв були представлен! й 
nanepoei оздоби. Для нашого випадку особливо шнними видаються колекцп села 
Стриганш Товмадького повпу5, оскшьки безпосередня увага до осередку священи-
ка Софрона Левицького та педагога-етнографа Б. Заклинського створили на сьогодш 
ушкальну можливгсть для пор1вняння на основ! одного центру не лише окремих тво-
pie, а й великих декоративних композищй р1зних час1в. Перша датована зб1рка i3 села 
Стриганш, укладена священиком С. Левицьким, була експонована на Тернопшьськш 
крайовШ виставш в 1887 poui (МЕХП, № ЕП-40809). Наступний альбом цього осеред-
ку датовано кшцем XIX - початком XX ст. (МЕХП, № ЕП-40808). Дарунки вщ Б. За-
клинського оформлен! в кшькох альбомах: один з них 1904-1905 роюв (МЕХП, № ЕП-
40801), решта - 1937 року (МЕХП, № ЕП-40803,40804). 

Розглядаючи оздоби р!зних перюд!в, зазначимо, що пром!жок у п'ятдесят роюв 
(1887—1937) не надто позначився на схемах композищй, форм! витинанок i насиченост! 
мотивами, хоча певна тенденщя до зб!льшення ажурност! спостер!гаеться. Однак ви-
разно виявляеться вщмшшсть стил1в i кольор1в, що зумовлено впливом ргзних чин-
ник!в, зокрема й вщголосками модного в Ti часи стилю модерн, або, як його ч а с т о е 
називали в захщних областях Укра'ши, — сецесн. 

Ар нуво полонив Свропу наприкшш XIX ст., а в Украпн-Росп яскраво проявився на 
початку XX ст.6, згаснувши й започаткувавши собою наступи! тенденци у р1зних видах 
мистецтва. Звичайно, шукати його безпосередш прояви у зразках хатнього декору тих 
poKiß у далеких прських об!йстях сьогодн! е справою майже не реальною. Та оск!ль-
ки захоплення сецеаею було тривалим, аж до кшця XX стол!ття, c n o c r e p i r a e M o його 
в!дгом!н у певних елементах народних паперових прикрас уже т зшше , як свого часу i 
стиль бароко вплинув на хатнш сенопис Укра'ши7. 

Детальн!ше пор!внюючи альбоми с. Стриганш (1887 р.; кшця XIX — початку XX ст.; 
1937 р.), зосередимося на конкретних характеристиках. 

На панно кшця XIX ст. i3 альбому священика С. Левицького «Узоры внутреннего укра-
шения в хатах селянських народа русского в Галичине» (МЕХП, № ЕП 40809)8 бачимо 
хрести, 3ipKy, шпалерш композицп, що викладеш невеликими витинанками-ромбами 
у ч!тких формах (рамена, промен!, фризи, зигзаги). Здебшьшого — це впритул наклеен! 
витинанки у три, рщше — один-два ряди. Часто використовуеться схема творения вели-
ких pOM6iB-ueHTpiB i3 чотирьох одинарних менших ромб!в-витинанок, що також наклеен! 
один бит я одного, yci вони дво-, рщко — трикол1рн1. Кожне панно оформлене в яскравих ' 
контрастах: червоне з чорним, червоне i3 зеленим, малинове з ф1 ал ков им тощо. Мотиви, яю 
творять ажурнють поля, здеб!льшого становлять лшшш зображення з потовщеннями — 
«стр!лки»9, «косищ»10, зигзаги, аркопод!бн! елементи («бараняч! роги») тощо. 

Однотипн! велик! композицй' початку XX ст. (50 см х 39 см) - фнури з альбому С. Ле-
вицького, а також нов! схеми у вигляд! п!дсв!чника-«тр!йц!» та «шахматки» вже набира-
ють виразно витончених форм (МЕХП, шв. № 40808). Вони викладеш також ромб!чними 
невеликими витинанками, але цього разу лшп творяться лише однорядковими елемен-
тами (кутом до кута). Щоб виокремити плями композищй, майстер уже не використовуе, 
як рашше, великих ромб!в, скомпонованих i3 чотирьох однакових менших, а накладае 
на ш м!сця одинарн! ажурн! ромби досить великих розм!р1в. Усе це створюе вишукану 
щльн!сть. HaeiTb тод1, коли використана традицшна схема творения великого ромбу з 
чотирьох менших, вони Bei розмвдеш з достатн!м пром!жком, що робить зображення 
н!би прозорим. Жодного разу в цш 36ipui витинанки не наклеен! сторонами впритул 
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одна бшя одно'1 (саме такий принцип характерний для панно 1887 р.). У& в1зерунки тут 
викладеш з достатшм простором, i цей принцип вносить додатковий художшй ефект, а 
отже, надае композишям легкости що так властива творам стилю модерн. 

Одне з панно uiei' колекци — «Окраса образ! в у форм1 тршщ» оформлене у вигл яд1 поши-
реного в народному побуп однойменного пщсв1чника, у якого з обох боюв вщ центрально! 
oci (м1жсередньою та б1чними жилками) розмщеш невелик! жони-лиспвки: л1воруч — «Азъ 
есмь Пастырь добрый!» (Icyc Христос з ягням на плечах), праворуч — зображення святого 
Йосифа з 1сусом-дитиною на руках. Ромб1чш витинанки, що творять схему-розгалуження 
«Tptöui», викладет дугоподШними лш!ями, як1 дають «прочитання» пщсв1чника, шби 
«гнутого» з метал у, й зовам не створюють виразно монолтюго образу, здавалося, бщьш 
характерного для такого виду народних вироб1в. Виразш хвилепод1бш дзеркальш рамена 
у деяких CBOix частинах повторюють фрагмента модуля «удара бича»11, який разом i3 сер-
пантиновими лпйями залишаеться чи не одшею i3 головних ознак стилю модерн. 

Настрш колекци творять м'яю барви, що ютотно в)др1зняють и вщ поперед ньоь На 
вщмшу вщ червоно-зелених, червоно-чорних, малиново-ф1алкових, синьо-ср1бних 
чистих поеднань тут наявна шжшша пал1гра. 1з одинадцяти аркуипв шють виконано 
в одному кольорк рожевому, синьому, св!Тло-ф1алковому, блщо-зеленому. iHUii п'ять 
укладено двома менш контрастними барвами — жовтий 13 арим, бордовий з чорним, 
синьо-чорним i3 вохристою фольгою «пщ золото». Загальна атмосфера передае непло-
мешючу строгють i вишукане пщсилення. Використання у даному випадку «легших» 
рожевих, блщо-зелених, свгою-ф1алкових кольор1в на Micui традишйно активних для 
народного мистецтва насичених червоних, зелених, сишх, чорних пояснюемо також 
впливом стилю модерн. Для пор1вняння варто нагадати й характерш кольори двох ро-
сшських художник в, яю виразно виявили свШ талант саме в стил1 модерн, — М. Вру-
беля12 та В. Борисова-Мусатова13: бузковий, рожево-ф1алковий, приглушено-зелений. 

Композицп хреста, «зв1зди», «трШщ» з колекци 1937 року (МЕХП, шв. № 40804,6 арку-
ипв) пор1вняно з попередшми зразками видяються зовам тендп-ними, шби виконаними 
штрих-пунктирними лш1ями. Шщбне враження створюе не тшьки використання ма-
лих за розм1рами початкових ромб1чних елементсв (сторони 4—5,5 см) та розташування ix 
у схемах панно лише в один ряд, а й постшне чергування ажурних витинанок i3 витинан-
ками, що мають n p o p i s i ß значно менше. На кожному аркуип вкраплено також по декшь-
ка зовам невеликих чотирипелюсткових KBITOK, ЩО також впливае на творения «легко-
CTi» композицп. Головною характеристикою кольоровоУ гами в цш 36ipui е використання 
дуже шжних кольор1в: ненасиченого ф1алкового, ясно-синього, шжно-малинового (мо-
HoxpoMHi композици). I навпъ панно з бордово-чорним та ф1алково-чорним поеднан-
нями не вносять у загальний колорит pi3KOCTi, а доповнюють однобарвш компонування 
виразним пщнесенням через дуже незначне додавання чорного. 

Найвиразншп вияви стилю модерн мае з1брання паперових TBopiB 1937 року пщ номе-
ром ЕП-40803/1-15 (МЕХП). Тут на великих картонах прикоплено ромб1чш та розетков1 
витинанки в дуже простих схемах: сшса, коло з витинанок, горизонтальний фриз, що 
нагадуе вишивку, тощо. Для нашоУ теми розглянемо лише частину — чотири композицп, 
оскшьки не Bei аркуип мають ознаки стилю модерн. На одному з картошв uiei' колек-
ци серед традицШних мотив1в захщних p e r i o H i e (стрщки, косиш, «бapaнячi р1жки») ми 
вперше на паперових оздобах захщних perioHie бачимо куляст1 плоди шипшини, висок1 
тичинки з одинарними та парними головками, вигнут! лшп, що фрагментами виразно 
повторюють «удар бича», хвши пасма жшочого волосся тощо. Велию площини вир1зано-
го паперу й достатньо виразш елементи залишених кругло-хвилястих форм одразу пере-
водять звичний «р1заний», шби р1зьблено-рублений по дереву, стал ь захщно-украУнських 
витинанок у новий вим1р, вим1р стилю модерн. Тут, очевидно, спостериаемо його прояви 
в поеднанш натурност! й умовжм декоративность Ще один картон оформлено р1знове-
ликими розетами у вигляд1 чотирипелюсткових майже природних к в т в , розташованих 
аткою, де чергування великих i менших форм не творить сприйняття геометричного 
порядку. Характерна для модерну натуралютич шсть виявляеться в даному випадку не 
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лише в такому почерговому розташуванш, а й в округлое™ вигнуто-овальних форм пе-
люсток та наявносп р1зних прожилок по них, що для витинанок е новашею. Биышсть 
великих розет-витинанок шаддбш до поперечних розтижв тюльпанов — к в т в , що разом 
i3 соняхами, лшями, орхщеями також стали своерщними ознаками модерну14. У ритмах 
TBopiB даного планшету найсильшше вщчутне звучания модерну. Характерно, що ана-
лопчш poM6i4Hi твори осередку, створен1 1887 року, здебшьшого схож1 на др1бно-ажурш 
ромб1чн1 хрестики. У даному ж випадку м'як1 аркопод1бш чи вигнуп на зразок к в т в маку 
пелюстки з виразними великими розлогими вшьними прор1зами пщводять витинанки 
дуже близько до стилю модерн, домшантно сфокусованого на рослиншй основ!15. 

В останнш розглянутШ композицй' переважае жовтий ю ш р — цпсть великих вираз-
них розет. Принапдно зауважимо, що в кшщ XIX ст. в Англн, у перюд розкв1ту стилю 
модерн, щле десятилггтя отримало назву «жовтих дев'яностих» за популярность саме 
шеТ барви в новому напрям1 мистецтва. У народних витинанках до цього часу, навпаки, 
жовтий кол1р використовувався дуже обмежено. Лише оздоби з фольги — «пщ золото» — 
у захщних регюнах набули в Ti часи певного поширення. Тому використання яскравих 
жовтих кольор1в також можна вважати вщгомоном стилю модерн. 

Ще два планшети оформлено восьмирапортними розетковими витинанками у вигля-
д1 чотирипелюсткових квш>к-ромб1в. Розташоваж елементи колом, посередиш — вираз-
на розета. Загальне компонування елементсв точно вщтворюе схему укладення «зв1зди» 
1887 року, де навколо невелико! центрально! витинанки вшком-колом викладено BiciM 
невеликих ромб1в, що оточен1 дал1 також вюьмома, але вже великими ромбами, як1 й тво-
рять основн1 символ1чш промен1. Через п'ятдесят роюв майстер, зберпаючи традицшне 
компонування, оточуе центральну розету в одному випадку вюьмома, а в другому - уже 
десятьма витинанками, под1бними до к в т в . В останньому випадку для !х оздоблення 
використано ще й невелик! кружки-«крейцарики». Уа HOBi нюанси ушшбнюють пер-
винн! елементи та загальну композиц1ю з великою р1знобарвною кв^ткою, що також, як 
уже зазначалося, вщбивае спрямованють стилю модерн до CBiTy рослин. 

Так на при к л ад i паперових TBopiB початку XX ст. i3 с. Стриганц1 Товмацького n o ß i -
ту, ми можемо простежити виразш ознаки модернi3Mу в народному мистецтв1 початку 
XX ст. Hoßi мотиви — KBira маку, тюльпани, плоди шипшини, HOBi елементи у вигляд! 
прожилок на пелюстках, caMi пелюстки, що стають б1льш натурал1стичними, вигнути-
ми, а також комб1нован1 схеми з фрагментами хвилястих, серпантинових л ш ш засвщ-
чують вплив на збережеш зразки витинанок стилю модерн, що надовго полонив смаки 
багатьох професшних i народних майстр1в. 
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