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ТАНЕЦЬ «МОДЕРН» ГАЛИЧИНИ 20-30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
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Виявлені та систематизовані різновиди танцю «модерн» Галичини 20-30-х рр. ХХ ст. З’ясовані форми 
їхньої сценічної презентації. З’ясовані чинники, що сприяли творчій активності місцевих хореографів 
у галузі танцю «модерн» у цей період. Досліджено стилістичні особливості танцю «модерн» Галичини  
20-30-х рр. ХХ ст. Систематизовані польські навчальні заклади танцю «модерн» 20-30-х рр. ХХ ст.
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Глибока криза західноєвропейської циві-
лізації та культури наприкінці ХІХ ст., 

що була пов’язана, насамперед, з руйнуванням 
засад раціоналістичного світогляду і появою ір-
раціоналізму; з такими суспільними явищами, 
як: поява тоталітарних режимів та прояви песи-
мізму по відношенню до творчих можливостей 
людини у перспективах розвитку цивілізації, 
стимулювала народження нових форм сценічної 
хореографії, і перш за все, танцю «модерн». У ці 
роки його перші представники заявили про себе 
регулярними виступами. В 20-30-i рр. ХХ ст. 
відбувається формування різновидів та станов-
лення шкіл танцю «модерн» в різних країнах 
світу. Одночасно ці роки стали періодом актив-
ного інтересу до танцю «модерн» та швидкого 
зростання його популярності у Галичині. Харак-
терною стала підвищена увага українських до-
слідників та шанувальників танцю до проблеми 
розвитку модерної хореографії. У галицькій пе-
ріодиці з’являється низка статей, що торкалися 
цієї проблеми [22].

Проблеми ґенези танцю «модерн» у Схід-
ній Галичині 20-30-х рр. ХХ ст. у своїй науко-
вій праці аналізує В.В. Пастух [20]. Проблемам 
теорії і історії сучасного сценічного танцю при-
свячені не численні праці науковців радянського 
та пострадянського простору К. А. Добротвор-
ської, П. Н. Білаша, А. А. Соколова, В. А. Тейдера, 
О. I. Чепалова, Д. І. Шарикова, М. М. Погребняк, 
О. М. Шабаліної, О. А. Плахотнюка [8; 1; 23; 24; 
26; 28; 22; 27; 21]. Низка статей М. Пастернако-
вої [11-19] у галицьких періодичних виданнях, що 
мали пізнавально-інформативний характер дають 
змогу ознайомитися з творчістю представників 
стилю «модерн» в хореографії цього регіону. Але, 
стилістичні особливості танцю «модерн» Галичини 
періоду 20-30-х рр. ХХ ст. та їх систематизація 
залишаються поза межами існуючих розробок.

Одним з потужних чинників, що сприяли 
творчій активності місцевих хореографів, ста-
ли гастролі західноєвропейських представни-
ків різноманітних течій танцю «модерн», значна 
кількість яких припадає на кінець 20-30-х ро-
ків ХХ ст. Так, у 1927-му р. у Львівському Ве-
ликому Театрі відбувся виступ ансамблю сес-
тер Візенталь, очолюваного Гретою Візенталь  
(1885-1970 рр.), яка закінчила балетну школу 
при Віденській Опері. Вони презентували віден-
ський напрямок «виразного» танцю і виконали 
композиції, побудовані виключно на видозмінах 
елементів віденського вальсу. У 1927-1928-му рр. 
з успіхом пройшли виступи танцівниці з Берліна 

Марії Гремо. До програми її виступу у Станіс-
лаві увійшли хореографічні композиції на музи-
ку Ф. Шопена («Прелюдії»), І.-С. Баха («Паж»), 
І. Брамса («Бідермайєр»), а також Л. Бетховена, 
М. Клементі, Л. Деліба [20, с. 8-9].

Найпоширенішою формою сценічної презента-
ції модерних танцювальних напрямків у Галичині 
стали показові виступи. Вони відрізнялись широ-
ким спектром різновидів та форм танцю «модерн», 
включаючи «вільний», ритмопластичний, «вираз-
ний» танець, стилiзований народний танець. У ці 
роки переважали заходи, у яких об’єднувались 
вокальні, інструментальні і танцювальні номери. 
Так, 22-го червня 1922-го р. у Львівському театрі 
«Уль» відбувся Пластичний вечір, підготовлений 
Варварою Вольською. Вона була співробітницею 
Московського Художнього Академічного театру, 
а у 1921-1923-му рр. – вчителькою ритмоплас-
тики у Драматичній школі Франчковського при 
Консерваторії Польського музичного Товариства. 
В. Вольська презентувала низку сольних пластич-
них композицій: «Арабський танець», «Постри-
буха», «Ніч» на музику І. Падеревського; «Вітер» 
і «Боротьба з життям» на музику Ф. Шопена; «Не-
спокій» Р. Шумана; «Кам’яний вік», «Амазонка», 
«Сольвейг» Е. Гріга [20, с. 22]. Цей публічний ви-
ступ преса назвала «видатним хореографічним 
явищем» у театральному житті Львова [2, с. 4-5]. 
Захват у публіки викликав ансамблевий танець 
В. Вольської та її учениць на тему картини Сандро 
Ботічеллі «Весна», який завершив виставу «тріум-
фом молодого колективу, серед якого, як зауважив 
рецензент, були і українки [2, с. 4-5]. Композиція 
«Хмари» на музику В. Прісовського виконувалась 
під мелодекламацію.

У своїх постановках В. Вольська викорис-
товувала синтез художнього слова, музики 
та жесту. У 1923-му р. на вечорі інсценованої 
лірики Л. Стаффа, за участі учнів Драматичної 
школи, виконувалось пластичне втілення віршів 
цього поета під музику Ф. Шопена, Р. Шумана, 
К. Сен-Санса та інших композиторів [25, с. 26]. 
У цей період продовжували роботу навчальні за-
клади, де викладалися ритмічна гімнастика і та-
нець – Драматична школа Фрончковського, му-
зична школа В. Свєнтковської і Ф. Щепановської 
(1911-1924-й рр.), музичний заклад М. Рейсс 
(1912-1939-й рр., з 1934-го р. – вищий навчальний 
заклад), школа гри на фортепіано М. Турської, 
Музична школа С. Каспарек (1909-1939-й рр.) – 
всі у Львові; музична консерваторія у Станіславі, 
де у 1927-му р. курс ритмічної гімнастики вела 
Марія Виcнєвська [20, с. 29].
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30-і рр. ХХ ст. стали періодом створення і ак-

тивного функціонування у Галичині спеціальних 
хореографічних шкіл, що спиралися на педагогіч-
ні і естетичні засади західноєвропейських шкіл 
танцю «модерн» з урахуванням особливостей 
національних танцювальних традицій. Навчання 
здійснювалось на курсах приватних музичних 
і драматичних навчальних закладів, а також на 
курсах, створених громадськими і культурно-
просвітніми організаціями.

Організаційно танцювальні школи поділились 
на такі класи: а) за предметом навчання – класи 
ритміки, пластики, гімнастики і т. д.; б) за харак-
тером навчання – аматорські і професійні, при 
цьому аматорські формувались з урахуванням 
віку учнів, поділяючись на дитячі і дорослі. Пері-
од навчання складав від 1 до 5 років [20, с. 28]. Всі 
школи спирались на методику, головним чином, 
Е. Жака-Далькроза, «вільного» танцю А. Дункан 
і «виразного» танцю М. Вігман. Згідно з часопи-
сом «Нова хата», перша у регіоні школа ритмо-
пластики була заснована у Львові учителькою 
руху Оксаною Федів-Суховерською 1-го жовтня 
1930-го р. З 1932-го р. у ній діяли чотири курси: 
дитячий, два для молоді, один жіночий.

Навчальна програма школи спиралась на ме-
тодику, у основі якої був синтез «вільного» танцю 
А. Дункан і евритмії з опорою на українську те-
матику. До репертуару ансамблю увійшли «Та-
нець тіней», «Театральна румба», «Танець жаб», 
«Танець хвиль» [20, с. 29-30], танці у драмі «Лі-
сова пісня» на сцені Львівського театру [10, с. 7]. 
Школа ритмопластики Белли Кац, учениці Гер-
труди Боденвізер, за оцінками М. Пастернако-
вої, відносилась до кращих закладів такого типу 
у Польщі. Взявши стиль «вільного танцю» своєї 
вчительки за основу, Б. Кац продовжила свої по-
шуки самостійно. Програма виступу її учнів у бе-
резні 1936-го р. у Львові складалася з триптиху 
«Вітражі» на музику І.-С. Баха, гротесково-са-
тиричних композицій, стилізації народних танців 
[20, с. 30]. У вересні 1933-го р. курси ритміки для 
дітей і дорослих за методикою Е. Жака-Даль-
кроза були організовані при Вищому Музично-
му Інституті імені М. Лисенка. Ними керувала 
О. Федак-Дрогомирецька. У імпрезах її учнів 
«Напровесні» (1937-й р.) [20, с. 31], «Діти-дітям» 
(1938-й р.) були представлені хореографічні ком-
позиції на музику Н. Ніжанківського, І.-С. Баха, 
Р. Шумана, А. Дворжака, Е. Жака-Далькроза, 
інсценована казка «Чари весняної квітки» О. Бі-
гун [3, с. 8; 6, с. 8; 7, с. 97]. Юні далькрозівці – 
учні О. Федак-Драгомирецької успішно виступа-
ли у театральних виставах, наприклад, у опері 
«Ноктюрн» М. Лисенка (рис. 1).

У філіалах Львівського Вищого Музичного 
Інституту здійснювалося навчання ритмоплас-
тиці, хореографії, руху (з 1932-го року Терно-
пільський філіал), ритміці (Золочівський філіал). 
За далькрозівською методикою працювали без-
платні курси ритміки під керівництвом Марії 
Пастернакової для дітей «Рідної школи» у Львові 
[5, с. 10], курси Ірини Паславської-Хомишинець 
у Стриї [9, с. 244-247]. У власній школі ритмічної 
гімнастики навчав колишній балетмейстер львів-
ських театрів Станіслав Фалишевський.

За вігманівською методикою у Львові у цей 
період працювала трирічна школа артистично-

го танцю Марії Ржечицької-Вайдової [20, с. 30] 
і школа експресіоністичного танцю М. Бронєв-
ської, учениці М. Вігман [16, с. 4]. Навчальний план 
школи М. Бронєвської був побудований за зраз-
ком європейських вігманівських шкіл і включав 
історію танцю, театру і музики, сольфеджіо, рит-
міку, імпровізацію (пластичну). До найцікавіших 
її пластичних знахідок, за думкою М. Пастерна-
кової, можна віднести «Марші» С. Прокоф’єва 
та «Мазурки», що були продемонстровані учени-
цями школи у Львові у січні 1936-го р.

 Рис. 1. Ученицi О. Федак-Дрогомирецькоi [29]

Слід зазначити, що у період 20-30-х рр. ХХ ст. 
у Польщі існувала низка шкіл танцю «модерн», 
у яких могли здобути освіту, або удосконалити 
майстерність танцівники Східної Галичини. До 
таких закладів відносились варшавські школа 
ритміки та артистичного танцю Я. Мечинської 
(існувала з 1918-го по 1939-й рр.), школи П. Ні-
ренської, Р. Сорелл, І. Прусницької, І. Шиман-
ської, школа сценічного танцю Т. Висоцької, 
студія артистичного танцю Я. Гринєвецької 
і Ф. Браттувні. Школи танцю «модерн» існували 
у Кракові, Лодзі, Катовіце, Перемишлі, Вільно, 
Гдині, Ярославі. Там викладали: М. Верніцька, 
Г. Бучинська – у Кракові, С. Базинський, Б. Сід-
лецька, Г. Гуляницька, К. Пасторська-Рудниць-
ка, Г. Гроке – у Варшаві; Г. Блонська – у Позна-
ні; З. Янчевська і Г. Пашке-Фалакова – у Лодзі 
[20, с. 32].

Таким чином, оригінальний стиль виконання 
представників танцю «модерн» Галичини форму-
вався на основі об’єднання досвіду західноєвро-
пейських хореографічних шкіл і традицій націо-
нального мистецтва.

Так, стиль «вільного» танцю Галини Голу-
бовської-Балтарович вирізнявся неповторною 
плавністю, натхненням та інтуїтивністю, ніж-
ною музичністю [18, с. 5]. Для її хореографічних 
композицій була характерна різноманітна тема-
тика («Індійський танок», «Новелета» Р. Шума-
на, «Венеція» С. Палмгрена) [20, с. 18]. Слідами 
А. Дункан йшла ще одна талановита виконавиця 
Олександра Гургула-Щуратова, що володіла, за 
оцінкою М. Пастернакової, зразковою дисциплі-
ною тіла і тонким відчуттям стилю. Їй належать 
також спроби розробки теоретичних проблем 
танцю «модерн» (стаття «Ритміка, пластика, 
штучний танець» та інші) [4, с. 3].

Послідовницею та пропагандисткою ідей 
А. Дункан була українська танцівниця Олек-
сандра Сірополько, випускниця школи Елізабет 
Дункан у Празі. Вона брала участь у концертних 
виступах школи, вела курси для українських ді-
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тей та молоді, писала статті та ілюстровані до-
повіді, присвячені творчості А. Дункан і танцю 
«модерн», відзначаючи активну участь українок 
у його розвитку. Галицька танцівниця і хорео-
граф Дарія Ніжанківська-Снігурович, випускни-
ця школи ритмопластики О. Суховерської у Льво-
ві і балетної школи Мії Славенської у Празі 
(1936-й р.), не була послідовницею якогось одного 
напряму. Її творчість охоплювала ритмопластику 
з опорою на українську тематику, класичний ба-
лет, стилізований український танець.

Оксана Федак-Драгомирецька, випускни-
ця інституту Е. Жака-Далькроза, вела ритміку 
у Музичному інституті ім. М. Лисенка, а згодом 
у власній школі поєднала методику Е. Жака-
Далькроза з українським музичним матеріалом.

Популярна у Західній Україні танцівниця 
Олена Гердан-Заклинська вдало використовува-
ла синтез національних танцювальних традицій 
і модерної пластики («Коломийка», «Дрібушка», 
«Мавка») [20, с. 17-20].

Збагаченню творчого досвіду галицьких хоре-
ографів у галузі «вільного» і стилізованого танців 
сприяли гастрольні виступи варшавської танців-
ниці Крисі Левандовської (травень 1935 р.), що 
показала низку характерних танців у модерній 
техніці; групи Гертруди Боденвізер, викладачки 
танцю і гімнастики Віденської музичної академії, 
що показала у 1936-му р. танці «Обличчя нена-
висті», «Ти – я», симфонії «Захід Сонця», «При-
язнь» та інші [20, с. 10-11].

Гастрольні виступи представників європей-
ського «виразного» танцю – сестер Візенталь 
(1927-й р.), Рут Сорелл, Георга Гроке [17, с. 8], 
учнів М. Вігман (1933-й р.; 1937-й р.), Валески 
Герт (1935-й р.) [13, с. 3], Курта Йосса (березень 
1937-й р.) [11, с. 8] сприяли прискоренню розви-
тку експресіоністичної моделі танцю «модерн».

Яскравими творчими індивідуальностями 
«виразного» танцю серед галицьких хореогра-
фів у цей період можна вважати Дарію Кравців-
Ємець, Ірину Голубовську-Гогульську, Олену 
Гердан-Заклинську, Рому Прийму-Богачевську, 
Оксану Федак-Дрогомирецьку.

Дарія Кравців-Ємець (1916-й р. н., м. Стрий), 
випускниця школи «виразного» танцю М. Бронєв-
ської та курсів ритміки О. Федак-Дрогомирець-
кої, створила серію самобутніх танців на різні 
мотиви, демонструючи сакральний підхід до сце-
нічного танцю. Серед них – «Марія Магдалена», 
«Ангел печалі», «Отче наш» на музику С. Фран-
ка; хореографічна картинка у візантійському 
стилі «Ікони» до «Хоралу» В. Барвінського, яка 
була показана у релігійному спектаклі «В уклін 
Божій Матері» у травні 1937-го р. у Великому 
театрі Львова. На думку критики, «власна багата 
психіка і щаслива інтуїція допомогли їй втілити 
безкровні образи святих» [12, с. 7]. Після закін-
чення Варшавської студії Рут Сорелл Д. Крав-
ців-Ємець створює цикл танцювальних інтерпре-
тацій віршів Ірини Наріжної у супроводі слів.

Інша послідовниця експресіоністичного тан-
цю – Ірина Голубовська-Гогульська (1917-й р.н.), 
учениця Марії Верницької у Кракові (асистентки 
Е. Жака-Далькроза), Віри Заградник (асистент-
ки М. Вігман), Рут Сорелл, Георга Гроке, свідомо 
уникала у своїй творчості похмурої експресіоніс-
тично-містичної тематики.

Рома Прийма-Богачевська (1927-й р.н., м. Пе-
ремишль) була випускницею школи ритмоплас-
тики за методикою Е. Жака-Далькроза і школи 
«виразного» танцю М. Бронєвської (рис. 2).

 Рис. 2. Рома Прийма-Богачевська у танку [29]

Оксана Федак-Драгомирецька у своїх сольних 
виступах («Прелюдія» І.-С. Баха, «Крейслеріана» 
Р. Шумана, «Балади» Й. Брамса, «Ікони» В. Бар-
вінського хореографії Д. Кравців) тонко інтер-
претувала образний зміст музичних творів, де-
монструючи простоту та експресію руху.

Олена Гердан-Заклинська (1916-й р. н.) була 
ученицею В. Авраменка у Падебрадах (Чехія), 
трирічної школи М. Ржечицької-Вайдової і «ви-
разного» танцю М. Бронєвської, курсів ритміки 
О. Федак-Драгомирецької при Вищому Музично-
му Інституті. Її «виразний» танець був представ-
лений у композиціях «Золота осінь» на музику 
П. Чайковського, «Блищальце» С. Рахманінова, 
«Колискова» В. Барвінського, «Спомини з гір» 
Я. Ярославенка – В. Безкоровайного. Її мистецтво 
виконання сольних танців «Колисанка», «Мете-
лиця» на музику М. Колесен було відзначене ди-
пломом Міжнародного конкурсу танцю у Брюс-
селі (Бельгія) у травні 1939-го р., на якому вона 
гідно презентувала українську хореографічну 
культуру [20, с. 17-21] (рис. 3).

На думку В. Пастух, є очевидним той факт, що 
постановки Д. Кравців, О. Заклинської, В. Воль-
ської, Г. Голубовської-Балтарович, О. Горгули-
Щуратової, О. Федак-Драгомирецької у тій чи 
іншій пластичній або національній інтерпрета-
ції втілюють у собі інтерес до глибинного сві-
ту почуттів і причинності вчинків людини, осо-
бливості творчого бачення танцюриста-соліста, 
специфічне використання сценічного простору, 
підпорядкованість виразних засобів задуму хо-
реографа, що є важливою особливістю камерно-
го танцю [20, с. 22-27].

Із зростанням числа українських виконавців 
та послідовників танцю «модерн» значно збіль-
шується кількість їхніх показових виступів на 
різноманітних імпрезах, у організації яких бе-
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руть участь громадські та культурно-просвіт-
ницькі організації.

У березні 1930-го року відбувся хореографіч-
ний вечір, підготовлений Товариством Охорони 
дітей і опіки над молоддю. У виконанні моло-
дих танцюристок Шехович, Сушко, Шухевич, 
Л. та Д. Федак, Зарицької, Свистун, Зацерковної 
та інших були представлені «Гавот», «Гуморес-
ка», «День і ніч» на музику Р. Штрауса, «Паяц», 
«Вальс», «Полудневі троянди».

У листопаді 1936-го року у львівському театрі 
«Ріжнородностей» відбувся вечір, організований 
товариством «Українська Захоронка», на якому 
танець «модерн» був представлений доволі багато-
гранно (ритмопластичний, «виразний», стилізація 
українського фольклора). «Прелюдії» І.-С. Баха, 
«Крейслеріані» Р. Шумана, «Нарис» С. Рахманіно-
ва, «Ризолютто» Е. Жака-Далькроза у виконанні 
О. Федак-Дрогомирецької та її учнів скорили гля-
дачів «ніжною музикальністю, ясною концепцією 
орнаменту й формами руху» [12, с. 7]. Д. Кравців 
виконала композиції «Сміх» на музику Б. Кудри-
ка і «Ангел суму» на музику Б. Весоловського, а 
також хореографічну візуалізацію віршів І. На-

ріжної без використання музики та ансамблеву 
композицію «Ікони» на музику «Хорала» В. Барвін-
ського. Талановитим інтерпретатором українсько-
го танцю заявила про себе О. Гердан-Заклинська 
(сольний – «Дробушка», ансамблевий – «Коло-
мійка»). Вона була найбільш запрошуваною учас-
ницею різноманітних концертів, імпрез та свят. 
Артистизм і високу виконавську культуру проде-
монструвала Г. Голубовська-Балтарович («Вене-
ція» на музику С. Палмгрена) [20, с. 23-27]. Таким 
чином, танець «модерн» займав важливе місце 
у процесі формування хореографічної культури 
у Галичині міжвоєнного періоду і був представ-
лений такими різновидам: «вільний», «виразний», 
ритмопластичний, стилізований фольклорний та-
нець, зокрема, український, що спирались на ме-
тодики Е. Жака-Далькроза, А. Дункан, М. Вігман. 
Стилістичними особливостями танцю «модерн» 
означеного регіону стали: використання синтезу 
художнього слова, танцювального жесту і руху 
на музику Р. Шумана, І.-С. Баха, А. Дворжака, 
В. Барвінського та ін.; національних танцювальних 
традицій і модерної пластики; сакральний підхід 
до сценічного танцю.

Список літератури:
1. Білаш П.Н. Балетмейстерське мистецтво і становлення української сценічної хореографії у контексті роз-

витку європейської художньої культури 10-30-х рр. ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвозн.: спец. 17.00.01. «Теорія та історія культури» / П.Н. Білаш. – К., 2004. – 18 с.

2. Вороний М. Пластичний вечір Варвари Вольської / М. Вороний // Громадський вісник. – Львів, 1922. – 
Ч. 104. – С. 4-5.

3. Г. Л.К. Діти дітям (Заходом В. Муз. Інституту ім. Лисенка й Захоронки) / Г. Л.К. // Нова хата. – Львів, 
1938. – Ч. 15-16. – С. 8.

4. Гургула-Щуратова О. Ритміка, пластика, мистецький танок / О. Гургула-Щуратова // Нова хата. – Львів, 
1936. – Ч. 20. – С. 3.

5. Дитячі імпрези // Нова хата. – Львів, 1934. – Ч. 7-8. – С. 10.
6. Діти-дітям // Діло. – Львів, 1938. – Ч. 120. – С. 8.
7. Діти-дітям // Українське довкілля. – Львів, 1938. – Ч. 5-6. – С. 97.
8. Добротворская К.А. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна: автореф. дис. на соиска-

ние учен. cтепени канд. искусствов.: спец. 17.00.01 «Театральное искусство» / К.А. Добротворская. – СПб., 
1992. – 17 с.

Рис. 3. «Колисанка», «Спомiн iз гiр» та «Метелиця»
Джерело [29]



«Молодий вчений» • № 8.1 (48.1) • серпень, 2017 р. 56
9. Кравців М. Вклад Стрийщини у розвиток української музики / М. Кравців // Стрийщина. Історико-

мемуарний збірник. – Нью-Йорк-Торонто-Париж-Сідней: Комітет Стрийщини, 1990. – Т. 2. – С. 244-247.
10. М.Н. «Лісова пісня» / Н.М. // Жінка. – Львів, 1936. – Ч. 10. – С. 7.
11. Пастернакова М. Балет Курта Йосса / М. Пастернакова // Діло. – Львів, 1937. – Ч. 60. – С. 8.
12. Пастернакова М. Вечір танку, музики та співу / М. Пастернакова // Діло. – Львів, 1936. – Ч. 262. – С. 7.
13. Пастернакова М. Давня й сучасна пантоміма / М. Пастернакова // Назустріч. – Львів, 1936. – Ч. 1. – С. 3.
14. Пастернакова М. Душа і танок / М. Пастернакова // Назустріч. – Львів, 1935. – Ч. 10. – С. 3.
15. Пастернакова М. Жак Далькроз і ритмічна руханка / М. Пастернакова // Назустріч. – Львів, 1934. – Ч. 9. – С. 3.
16. Пастернакова М. На службі Терпсихори / М. Пастернакова // На зустріч. – Львів, 1936. – Ч. 33. – С. 4.
17. Пастернакова М. Рут Сорель і Георг Гроке / М. Пастернакова // Діло. – Львів, 1937. – Ч. 33. – С. 8.
18. Пастернакова М. Слідами Ізадори Дункан / М. Пастернакова // Назустріч. – Львів, 1934. – Ч. 19. – С. 5.
19. Пастернакова М. Що нового в танковому мистецтві? / М. Пастернакова // Нова хата – Львів, 1939. – Ч. 3. – С. 7.
20. Пастух В.В. Модерні хореографічні напрями в Галичині (20-30-ті роки ХХ ст.) / Пастух В.В. – К.: Знання, 

1999. – 41 с.
21. Плахотнюк О.А. Сучасний джаз танець як феномен художньої культури: автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мистецтвозн.: спец. 26.00.01. «Теорія та історія культури» / О.А. Плахотнюк. – Івано-Франківськ, 
2016. – 22 с.

22. Погребняк М.М. Танець «модерн» ХХ ст.: витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція: 
монографія / Марина Погребняк. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. – 312 с.

23. Соколов А.А. Пертроградський балет начало 1920-х годов и Ф. Лопухов: автореф. дис. на соискание науч. 
степени канд. искусствоведения: спец. 17.00.01. «Театральное искусство / А.А. Соколов. – Л., 1975. – 22 с.

24. Тейдер В.В. Становление советского балетного театра и проблем хореографии 20-х гг.: автореф. дис. на соис-
кание учен. степени канд. искусствов.: спец. 17.00.01 «Театральное искусство» / В.В. Тейдер. – М., 1979. – 26 с.

25. ЦДIA Украiни у м. Львiв Ф. 835. – Оп. 1. Спр. М60. – 34 арк. Ч. 1. – 1999. – 350 с.
26. Чепалов О.І. Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст.: монографія / О.І. Чепалов. – Х.: ХДАК, 2008. – 

344 с.
27. Шабаліна О.М. Модерний танець жінок балетмейстерів Заходу ХХ ст.: Культурологічний аспект: авто-

реф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мистецтвозн.: спец. 26.00.01. «Теорія й історія культури / 
О.М. Шабаліна. – Х., 2010. – 18 с.

28. Шариков Д.І. Сучасна хореография, як феномен художньоi культуры ХХ ст.: дис. ... кандидата мистецтвоз-
навства: 26.00.01 / Шариков Денис Iгорович. – К.; 2008. – 190 с.

29. Яців Р. Оленка Гердан – Заклинська (1916-1999): жития у мистецтвi / Роман Яцiв. – Львiв: Растр-7, 2015. – 
152 с.

Погребняк М.М.
Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко

ТАНЕЦЬ «МОДЕРН» ГАЛИЧИНЫ 20-30-х ГОДОВ ХХ ВЕКА

Аннотация
Выявлены и систематизированы разновидности танца «модерн» Галичины 20-30-х гг. ХХ ст. Выяснены 
формы их сценической презентации. Выяснены факторы, которые способствовали творческой актив-
ности хореографов танца «модерн» данного региона в означеный период. Исследованы стилистические 
особенности танца «модерн» Галичины 20-30-х гг. ХХ ст. Систематизированы польские учебные за-
ведения танца «модерн» данного периода.
Ключевые слова: танец «модерн», Галичина, «свободный» танець, «выразительный» танец, ритмопла-
стический танец, национальное искусство, западноевропейские хореографические школы.
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GALYCHYNA MODERN DANCE OF 20-30 YEARS OF THE ХХ CENTURY

Summary
Varieties of Galychyna modern dance of 20-30 years of the XX centry are shown and systematized. The 
forms of their stage presentation were elucidated. Validities were elucidated, which were promoted for the 
creative activity of the local choreographers in the branch of modern dance during this period. Stylistic 
peculiarities of Galychyna modern dance of 20-30 years of the ХХ century have been investigated. Polish 
educational establishments of modern dance of 20-30 years of the XX century were systematized.
Keywords: modern dance, Galychyna, «free» dance, expressive dance, rhythmic plastic dance, national art, 
West Europen choreographic schools.


