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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ВА – власність автора

ЗКМ – Закарпатський краєзнавчий музей 

ДАЗО – Державний архів Закарпатської області

ЗО СРХУ – Закарпатська організація Спілки радянських художників України

ЗОО СХУ – Закарпатська обласна організація Спілки художників України  

ЗОХМ ім. Й. Бокшая – Закарпатський обласний художній музей імені Й. Бокшая 

ЛДІПДМ – Львівський державний інститут прикладного та декоративного 

мистецтва 

ЛНАМ  – Львівська національна академія мистецтв 

ММК – Меморіальний музей-будинок Андрія  Коцки 

МММ – Меморіальний музей-будинок народного художника України Федора 

Манайла

НАМУ – Національна академія мистецтв України

НХМУ – Національний художній музей України

ОМ – Образотворче мистецтво (журнал, Київ)

ПА ЗО НСХУ – Поточний архів Закарпатської організації Національної спілки 

художників України

ПЗ – приватна збірка

ХФ УРСР – художній фонд УРСР

ЦДАЛМ – Центральний державний архів літератури і мистецтва України
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ВСТУП

Актуальність теми. Образотворче мистецтво України на початку ХХІ ст. 

перебуває у стані переоцінки художньо-естетичних, моральних та культурних 

цінностей. Відійшла у минуле регламентованість офіційного мистецтва, зникли 

обмеження на вивчення національної мистецької спадщини. Відчувається якісний 

поворот у сфері образотворчого мистецтва, пов’язаний з зміною парадигми в

гуманітарній сфері наприкінці 1980-х рр. Зі здобуттям незалежності України відкрилися 

нові можливості осмислення образотворчого мистецтва в усіх його проявах з різних 

концептуальних позицій. У цьому контексті аналіз розвитку окремих жанрів живопису, 

позбавлений ідеологічної залежності, дозволяє дослідникам вітчизняного мистецтва 

об’єктивно поглянути на ці сфери професійного середовища України. 

Важливий етап історії Закарпаття у ХХ ст. почався після возз’єднання краю із 

Українською РСР у 1946 р. Закарпатські художники закономірно зазнали впливів 

регламентованого мистецтва соцреалізму. Послаблення ідеологічного пресингу після 

смерті Й. Сталіна для закарпатських митців співпало з часом виходу на всеукраїнську 

та всесоюзну художню арену. Якщо загалом для українських митців ці часи 

характеризувалися певною лібералізацією та послабленням ідеологічного тиску, то для 

«наймолодших» учасників художніх процесів в Україні – ще й час презентації 

регіональної школи живопису, основа якої була сформована на поєднанні модерних 

традицій європейського живопису та народного мистецтва краю.

Перше радянське десятиліття стало помітним етапом у розвитку побутового 

живопису, який дозволяв у межах жанру зберегти досвід міжвоєнного періоду та 

закріпити одну з найхарактерніших ознак закарпатської школи живопису – відтворення 

життя народу шляхом ідеалізації. Базуючись на ідеї втілення «життєвої правди», 

оминаючи описовість та загострені соціальні характеристики персонажів, художники 

Закарпаття зуміли знайти своє місце у нових культурно-ідеологічних реаліях. Саме з 

цього часу побутовий жанр активно розвивається та еволюціонує, відтворюючи 

картину радянської історії життя закарпатців. Так, ідеологічне замовлення зумовило 

активізацію пошуків та розширення меж жанрової картини, що на кілька десятиліть 

стала однією з візитівок живопису Закарпаття на всесоюзній арені. 
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Могутній рух відродження традицій у період «політичної відлиги» став 

каталізатором ренесансу національної пам’яті у мистецьких осередках Західної України 

(Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці). Саме в цей час побутовий живопис 

набирає повноти звучання, адже у картинах про життя народу відбулася певна 

інтерпретація народної традиції в контексті соціалістичної культури, яка була пов’язана 

із новою хвилею «українізації» у цей короткий період. За ідейно-змістовним 

наповненням цей період у закарпатському живописі характеризується співіснуванням 

полярних за своєю суттю тенденцій у творчості художників: намаганням зберегти вже 

сформовані традиції малярства, зорієнтовані на європейські духовно-ціннісні засади, та 

утвердження методу соціалістичного реалізму, що визначав стратегію розвитку всього 

радянського мистецтва. 

Художні процеси кінця 1950-х – початку 1970-х збагатилися плюралізмом ідей і

можливістю зіставлення різних поглядів на питання традиції та еволюції жанрів 

живопису загалом. Пошуками оновлення і розширення художньо-образної структури 

відзначені прояви «суворого стилю» в українському малярстві на початку 1960-х. 

Напрям, що не був надто революційним, став певною модифікацією соцреалізму, яку 

прагнула вдосконалити і творча молодь Закарпаття. Дотримуючись основних 

постулатів реалістичного вислову, цей стиль у побутових картинах став однією із 

перших спроб звільнитися від бравурності, пафосу та театралізовано-піднесених 

штампів тематичної картини.

Наприкінці 1960-х плакатний лаконізм «суворого стилю» та спорідненість його 

сюжетів із соцреалізмом було використано саме офіційним мистецтвом. Регламентація 

мистецького життя здійснювалася безпосередньо із мистецьких центрів за чіткою 

схемою: Москва – Київ – регіони. Уже під кінець 1960-х відновилися переслідування за 

«вільнодумство», знову почали застосовувати насильні «методи впливу» на науковців, 

літераторів та художників. Конфронтацією до рекомендованого офіційного мистецтва, 

носієм ідей якого виступала Спілка художників УРСР, став розвиток нонконформізму, 

що оживав у глибокому підпіллі львівських, одеських, харківських, київських та 

ужгородських майстерень. 
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Критичне ставлення до норм, надання пріоритету власному поглядові – позиція, 

що, здавалося, найкраще відповідала розумінню свободи творчості. Завдячуючи 

зв’язкам із Угорщиною та Чехословаччиною, найрадикальніші закарпатські митці П. 

Бедзір, Є. Кремницька, Ф. Семан, А. Фединець впевнено експериментували із 

формальними рішеннями, впроваджуючи у малярство найсміливіші ідеї, які яскраво 

ілюстрували їхні жанрові композиції. На противагу пануючій ідеології з її соціальними 

перетвореннями та образом нової людини митці протиставляли протилежні ідеали: 

ірраціоналізм, чуттєвість, суб’єктивізм. Наслідком обстоювання власної позиції стали 

переслідування, проблеми працевлаштування, перешкоди у виставковій діяльності 

тощо. Будь-які форми вияву нонконформізму до середини 1980-х перебували у відверто 

табуйованому становищі. 

Процеси лібералізації другої половини 1980-х у різних сферах суспільного життя 

в образотворчому мистецтві Закарпаття позначилися різноманітними формальними 

проявами. В умовах «гласності», проголошеної за часів перебудови, на поверхню 

виринали нові мистецькі експерименти, що подеколи приголомшували своєю 

несподіваністю. Ознаками розкріпачення стали творча свобода, незалежність від 

колективних уявлень, що сприяло відчуттю новизни та незаангажованості. Тоді

створювався експресивний, почасти «вибуховий» живопис, що орієнтувався при 

цьому на нові метафоричні та алегоричні теми. Поступово жанрові композиції 

витіснялися маньєристичними симуляціями багатьох художників, в яких 

прослідковувалися риси українського бароко, неофольклоризму чи примітиву (Ф. 

Семан, Е. Медвецька, Й. Черній, І. Панейко, Т. Данилич, В. Базан). Означені процеси 

дозволяють прослідкувати продовження впливу національних традицій на розвиток 

живопису Закарпаття, що сприяло збереженню локальної школи малярства. Проте на 

початку 1990-х побутовий живопис, як і інші класичні жанри, опинився на маргінесі 

живописної мапи України, що спричинила зміна естетичних орієнтирів, пов’язана із 

поширенням постмодерністичного руху у вітчизняному образотворчому мистецтві.

Зосереджуючи увагу на еволюції побутового живопису Закарпаття протягом 

радянських десятиліть, вважаємо за необхідне зупинитися на творчості художників, у 

творах яких яскраво проявилися означені процеси. Така систематизація, на нашу думку, 
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сприятиме доповненню картини розвитку жанру в другій половині ХХ ст. І хоч 

жанровий живопис митців Закарпатя частково був предметом дослідження радянських 

мистецтвознавців (зокрема, Г. Островського, В. Мартиненко, В. Цельтнера, В. 

Московченко, Г. Юхимця) у нашому дослідженні особливу увагу приділяємо аналізу

тематики творів, а також зміні стилістики та художньо-образної мови. Адже висновки

мистецтвознавців, як правило, не виходили за межі пануючої ідеології соцреалізму та 

не висвітлювали об’єктивне становище жанру в образотворчій системі мистецтва краю 

та його мистецьких якостей. 

Історія розвитку побутового живопису Закарпаття радянської доби – змістовна

сторінка мистецтва краю, що виразно ілюструє цілий пласт історичних процесів у житті 

закарпатських українців. Попри очевидну унікальність значної кількості творів, 

побутовий живопис Закарпаття залишається практично не дослідженим. Вивчення 

джерел, які стимулювали появу жанру в системі образотворчого мистецтва краю, стало

пріоритетним з’ясування основних факторів і принципів розвитку образотворчого 

мистецтва. Окремо аналізуємо явища, що стимулювали чи гальмували еволюційні 

процеси в суспільно-політичних умовах протягом 1945–1991 рр. Саме це і визначило 

актуальність теми пропонованого наукового дослідження: «Побутовий живопис 

Закарпаття 1945–1991 років: еволюція жанру, тематика, персоналії».

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота

виконана з урахуванням висновків фундаментального дослідження «Особливості 

розвитку закарпатської художньої школи в контексті політичних та культурних змін в 

Україні та центральній Європі ХХ ст.» (номер державної реєстрації: 0113U002540, 

протокол № 1193 від 25.10.2012 р.) Закарпатського художнього інституту.

Мета і завдання. Мета дисертаційної роботи – розкрити специфіку формування та 

розвитку побутового живопису Закарпаття радянської доби, дати комплексну 

мистецтвознавчу характеристику етапів розвитку, проаналізувати закономірності 

еволюції художньої форми, з’ясувати роль і місце в історії українського образотворчого 

мистецтва. 

Визначена мета передбачає виконання наступних завдань:
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– проаналізувати літературні та архівні джерела за темою дисертації,  

систематизувати у тематичній та хронологічній послідовностях; визначити методи 

виконання поставлених наукових завдань;

– виявити історико-культурні корені та естетичні аспекти жанру в мистецтві

Закарпаття;

– з’ясувати та дати характеристику періодам розвитку побутового жанру і

кокретизувати їх хронологічні етапи;

– окреслити ідейно-тематичні особливості побутового жанру в мистецтві 

Закарпаття радянської доби;

– проаналізувати характер розкриття духовно-ціннісних орієнтирів через 

формально-образні риси закарпатського побутового живопису на різних етапах його 

розвитку;

– прослідкувати зміни принципів формотворення у живописі закарпатських 

художників, які зверталися до побутового жанру;

– окреслити стилістичні особливості жанрового живопису на прикладі творчості 

окремих живописців;

– розкрити механізм взаємодії (конфлікту) між традиціями закарпатського 

побутового живопису та доктриною соціалістичного реалізму;

– показати значення нонконформістського підходу в розвитку цього жанру на 

Закарпатті;

– окреслити причини занепаду жанру наприкінці радянської доби.  

Об’єктом вивчення є твори, що репрезентують побутовий живопис Закарпаття 

1945–1991 рр.

Предметом дослідження є етапи розвитку закарпатського побутового живопису 

радянської доби, зміни його тематики, пошуки нових виражальних засобів, а також 

персоналії художників, які зверталися до жанру побутового живопису.

Хронологічні межі дослідження: радянський період в історії Закарпаття, тобто 

1945–1991 рр. Нижня межа – час встановлення радянської влади на Закарпатті після

завершення Другої світової війни. Верхня межа окреслена проголошенням

незалежності України.
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Територіальні межі дослідження охоплюють сучасні адміністративні межі 

Закарпатської області.

Для написання дослідження використано методи, які дали змогувивчити 

проблему з різних позицій, зокрема, комплексний образно-аналітичний підхід до 

вивчення культурно-мистецьких явищ, метода історизму, хронологічний, 

ідеографічний та біографічний методи, семантично-лексичний аналіз окремих свідчень, 

типологічний та герменевтечний методи. Специфіка об’єкта дослідження визначила 

основним методом опрацювання матеріалу – мистецтвознавчий аналіз. Широко 

застосовується історико-порівняльний інструментарій та принцип об’єктивності.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації вперше в українському 

мистецтвознавстві:

– комплексно розглянуто історію побутового живопису Закарпаття радянської доби;

– уведено в науковий обіг маловідомі архівні джерела і факти з мистецького життя 

Закарпатської області, живописні твори та документи із приватних збірок;

– систематизовано твори побутового жанру, які проаналізовано на основі 

порівняльного аналізу та спираючись на теоретично вивчені документи;

– проаналізовано мистецький спадок художників, у творчості яких переважали твори 

побутового жанру;

– систематизовані тематика та особливості стилістики найхарактерніших творів 

побутового живопису, завдяки чому вдалося виокремити типологічні ознаки періодів;

– комплексно досліджено побутовий жанр радянської доби як явище та його еволюцію.

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертаційного 

дослідження можуть бути використані при творенні загальних курсів історії 

українського образотворчого мистецтва ХХ ст., зокрема для написання загальної історії 

образотворчого мистецтва Закарпаття, у тому числі навчальних програм і лекційних 

курсів з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. Дисертаційне дослідження 

може стати у пригоді при систематизації творів закарпатського побутового живопису у 

збірках українських музеїв.

Особистий внесок здобувача полягає у зібранні, вивченні, систематизації  значної 

кількості емпіричного матеріалу, введення в науковий обіг низки архівних документів 
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та артефактів, системному опрацюванні творчості Й. Чернія, а також В. Микити, І. 

Ілька, Е. Медвецької та В. Приходька – яскравих представників закарпатського 

побутового живопису; зроблено спробу окреслити явище жанрової картини у творчості 

художників-нонконформістів – Є. Кремницької та Ф. Семана.  Робота спирається на 

потужну історіографічну базу, на основі якої зроблено власні дослідження та публікації 

автора, що викладені у 21 статті, з них 5 опубліковані в наукових збірниках, 

затверджених Атестаційною колегією МОН України як фахові для спеціальності 

17.00.05. Загальний обсяг публікацій – 8, 1 друк. арк. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації апробовано на 

всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема, доповідь 

«Я покладаюсь на народне мистецтво». Федір Манайло як інтерпретатор фольклору» на 

Міжнародному науковому симпозіумі в рамках проекту «WARHOL FEST» 

(Меджилаборці, Словаччина, 25–27 січня 2006 р.); доповідь «Особливості включення 

закарпатського мистецтва у радянський контекст (1945–1954)» на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Ерделівські читання» (Ужгород, 15–16 травня 2008 

р.); доповідь «Жанровий живопис Закарпаття І половини ХХ ст.: тематика, особливості 

художньої мови. (За матеріалами фондів Закарпатського обласного музею ім. Й. 

Бокшая)» на Міжнародній науково-практичній конференції «Ерделівські читання» 

(Ужгород, 10–12 травня 2010 р.); доповідь «Жанровий живопис Володимира Микити –

портрет епохи і часу» на Науково-практичній конференції «Творчість та новітні 

технологічні аспекти мистецької освіти в Україні» (Київ, 15 жовтня 2010 р.); доповідь 

«Жанровий живопис у творчості Івана Ілька» на Міжнародній науково-практичній 

конференції «Ерделівські читання» (Ужгород, 12–14 травня 2011 р.); доповідь 

«Жанровий живопис Володимира Микити – портрет епохи» на Науково-теоретичній 

конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ (з 

міжнародною участю) «Мистецтво і дизайн в новій комунікативній реальності: 

міжнародний діалог і національний консерватизм» (Львів, 18 травня 2011 р.); доповідь 

«Особливості розвитку жанрового живопису Закарпаття 1945–1960 років» на 

Всеукраїнські науковій конференції «Четверті читання пам’яті М. Ф. Біляшівського» за 

темою «Особливості регіональних мистецьких шкіл України» (Київ, 27–28 жовтня 2011 
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р.); доповідь «Трансформація жанрового живопису у творчості народного художника 

України Федора Манайла» на П’ятій Міжнародній науково-практичній конференції 

студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених «Культурно-мистецьке 

середовище: творчість та технології» (Київ, 10–11 листопада 2011 р.); доповідь 

«Особливості жанрового живопису Закарпаття періоду політичної відлиги» на 

Науково-теоретичній конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і 

здобувачів ЛНАМ «Духовно-етична платформа мистецтва: від творчої волі до творчого 

відкриття» (Львів, 19 квітня 2012 р.); доповідь «Історичний живопис Закарпаття ІІ 

половини ХХ ст.» на Міжнародній науково-практичній конференції «Ерделівські 

читання» (Ужгород, 14–16 травня 2012 р.); доповідь «Історичний живопис Закарпаття: 

спроба фіксації (аналіз художньо-тематичного розвитку живопису у ХХ столітті)» на IV

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання, проблеми та 

перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: 

національний та інтернаціональний аспекти» (Рубіжне, 30–31 травня 2012 р.); доповідь 

«Народне мистецтво в утвердженні національної ідентичності українців Закарпаття у 

міжвоєнний період ХХ ст.» на VІ Міжнародній науковій конференції «Культура в 

горизонті сталих і плинних ідентичностей» (Остріг, 12–13 квітня 2013 р.); доповідь 

«Жанровий живопис Закарпаття 1970-х – поч. 1980-х: проблема змісту і форми» на 

Міжнародній науково-практичній конференції «Ерделівські читання» (Ужгород, 13–14 

травня 2013 р.);  доповідь «Побутовий живопис Закарпаття кін. ХІХ – перших 

десятиліть ХХ ст.: проблеми і перспективи розвитку» на V Науково-практичній 

конференції «Читання пам’яті М. Ф. Біляшівського» на тему «Fin de siècle в Україні: 

мистецьке життя та культурні практики на українських землях межі ХІХ–ХХ століть» 

(Київ, 20 листопада 2013 р.); доповідь «Роль творческих связей искусства Венгрии и 

Закарпатья в формировании традиций региональной школы живописи» на 

Всероссийкой научно-практической конференции с международным участием

«Человек в мире этнической культуры» (Саранск, 23 апреля 2014 г.); доповідь 

«Утверджение национальной идентичности украинцев Закарпатья на примере развития 

жанровой живописи в ХХ веке» на VI Международной научно-практической 

конференции «Человек. Коммуникация. Культура: поиски культурной идентичности на 
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постсоветском пространстве» (Санкт-Петербург, 24–25 апреля 2014 г.); доповідь «Ideas

nonconformity in genre paiting of Elizabeth Kremnytska» на The First International

conference on development of history of art and cultorology in Eurasia. Proceedings of the

Conference (Vienna, 3 November 2014); доповідь «Жанровий живопис у творчості 

Йосипа Чернія» на Міжнародній науково-практичній конференції «Ерделівські 

читання» (Ужгород, 12–14 травня 2015 р.); доповідь «Штрихи до портрету Єлизавети 

Кремницької: маловідомі факти з життя закарпатської мисткині» на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Мистецький простір України: історія та сучасні 

виклики (до 110-річчя від дня народження Ніла Хасевича)» (Рівне, 29 жовтня 2015 р.); 

доповідь «Перші виставки закарпатців у Києві і Москві: що залишилося за 

кадром» на Міжнародній науково-приктичній конференції «Ерделівські читання» 

(Ужгород, 17–19 травня 2016 р.).

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків і додатків. Обсяг основної частини – 172 сторінки, список використаних 

джерел (307 позицій) – 25 сторінок, додатків А (157 ілюстрацій).
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РОЗДІЛ 1

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Стан вивчення теми

Одним із перших критиків і дослідників творчості закарпатських митців був Євген 

Недзельський, що публікувався під псевдонімом А. Ізворін (а також Ю. Вір, І. Говерла, 

В. Турій), який сам виступав важливою постаттю культурного простору міжвоєнного 

Закарпаття (тогочасна Підкарпатська Русь – автономна одиниця у складі новоствореної 

Чехословацької Республіки (1919–1938)) та відіграв свою роль у становленні місцевої 

художньої школи. 

У великому концептуальному нарисі «Сучасні руські художники» [131; 132]

дослідник відзначав, що для вироблення індивідуальної манери закарпатських мистців 

виняткове значення мало спілкування з верховинцями. Є.Недзельський вказував, що у 

соціально-побутових сценах, жанрових композиціях закарпатських митців 

розкривається дійсність міжвоєнного краю. Тут присутні експресія, навмисне 

спрощення, небагатослів'я, кольорове соло однієї виразної барви з легким відтінком 

радості або тривоги. Дослідник уперше виклав низку принципових теоретичних 

положень, які стали загальним місцем у працях науковців , що писали на цю тему, але 

практично завжди без посилань на першоджерело. 

Саме Є. Недзельський сформулював головні мистецтвознавчі тези про розвиток 

закарпатського малярства загалом і жанрового живопису, зокрема, у міжвоєнний 

період. Водночас Є. Недзельський дещо недооцінив можливості аналізу форми, тому 

писав: «Тяжко оповідати про художників на основі прийнятого формального розбору 

творів; пейзаж, натюрморт і жанр так сильно переплітаються, що ліпше буде 

зупинитися на кількох характерних сюжетах» [132, с. 267]. Можливо, саме це не 

дозволило дослідникові вийти на глибші узагальнення, пов’язати естетичні відкриття 

авторів з тогочасними духовними пошуками європейської інтелігенції. На жаль, 

охарактеризувавши творчість А. Ерделі, Й. Бокшая, Ф. Манайла, Е. Контратовича, А. 

Коцки, А. Борецького як синтетичну, він так і не поставив питання про природу цього 
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синтезу. Проте сформульовані ним положення заклали міцну основу для подальшого 

осмислення їхньої творчості та витримали перевірку часом. 

Значну увагу творчості закарпатських митців у міжвоєнний період приділив і 

чеський культуролог Ярослав Затлоукал, який з 1935 р. очолював у Празі «Клуб друзів 

Підкарпатської Русі» і «Підкарпатське видавництво». 1936 р. він уклав і видав альманах 

«Підкарпатська Русь», у якому статтю про образотворче мистецтво краю написав Ф. 

Манайло, Й. Бокшай, В. Кайгл та сам Я. Затлоукал [169; 306]. У 1936–1938 рр. Я. 

Затлоукал видавав журнал «Підкарпаторуське ревю», розрахований на тогочасну 

інтелектуальну еліту. 

У статті «У художників Підкарпатської Русі» чеський культуролог дав високу 

оцінку закарпатській школі живопису та її корифеям. Зокрема, він відзначив глибинну 

народність Й. Бокшая, Ф. Манайла, А. Коцки, закоріненість їхніх сюжетів і образів у

долі рідного народу. Дослідник підкреслив, що етнографізм митців є тим базисом, на 

якому створюються глибоко продумані оповіді про верховинців, їхню нелегку долю

[306, с. 212].

Видатний угорський мистецтвознавець Ернест Каллаї у 1940 р. відкрив в 

Ужгороді постійно діючу виставку місцевих митців. Невдовзі він виступив із нарисом 

«Мистецтво і художники Підкарпатського краю», у якому визнав європейський рівень 

закарпатської школи живопису. У статті Е. Каллаї відзначив творчу свободу 

закарпатських художників, високу емоційну налаштованість картин, різкість форм, 

деяку схильність до містичних образів і фантазії. У картинах художників із релігійним 

сюжетом він вбачав типову для верховинців сумирність і набожність, а в образах 

природи і народних типів – їхню сакралізацію [138, c. 37]. 

Творчість закарпатських художників високо пошановували не лише критики, а й 

колеги-художники. Зокрема, визнаний лідер закарпатської художньої школи А. Ерделі

в 1941 р. опублікував статтю «Унгварські художні тижні», де дав яскраві і влучні, а 

головне – фахові характеристики своїм сподвижникам [118] .

Мисткиня і критик Інна Ромберг присвятила кілька статей довоєнній творчості 

Ф. Манайла. Дослідниця була російською емігранткою та у 1920–1930-ті рр.

вчителювала у гірських селах Тячівщини. Як художниця робила замальовки предметів 
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народного мистецтва і культури, записувала фольклор, вивчала народну медицину. У 

своїх дослідженнях підкреслювала два головні, на її думку, аспекти творчості місцевих 

художників: тонке відчуття та майстерне відтворення суворої і мальовничої 

верховинської природи, а також зачарованість реаліями простонародного життя [234]. 

Отже, головною заслугою мистецької критики кінця 1930-х – початку 1940-х рр. 

було визнання нею не тільки високої цінності, а й принципової самобутності творчості 

А. Ерделі, Й. Бокшая, Ф. Манайла та їхніх учнів А. Коцки, Е. Контратовича, А. 

Борецького, А. Добоша, їхньої несхожості на жодного з колег (при наявності окремих 

спільних типологічних рис). Критика чітко зафіксувала своєрідність творчої манери 

художників у жанровових композиціях, хоча і не здійснювала глибокого 

мистецтвознавчого аналізу феномену художньої спадщини митців. Це стало завданням 

наступного етапу культурологічних та мистецтвознавчих студій.

У перші радянські роки відбувся відчутний злам у творчості закарпатських 

митців – перехід від філософських, новелістичних картин до пейзажів та тематичних 

картин, що змальовували особливості нового життя. З одного боку, це пояснювалося 

історичною зміною епохи, де відбувалося освоєння форм соціалістичного мислення та 

ідеологічна презентація нового часу. З іншого боку, модерні течії виявилися 

несумісними з естетикою соціалістичного суспільства, тому на тривалий час 

художники мусили відступити від них. Вони ніби спеціально намагалися нічим 

особливо не виділятися з-поміж своїх колег, відповідно й інтерес радянських 

мистецтвознавців у повоєнні роки був не високим. 

Спалах справжньої цікавості до творчості закарпатських художників спочатку 

серед широких художницьких кіл, а потім і в академічному мистецтвознавстві відбувся 

лише після виставок у Києві та Москві 1956 р. Ці події мали багатющу пресу, де 

робилися перші в радянському мистецтвознавстві спроби осмислити своєрідність 

закарпатського мистецтва, хоча в теоретичному плані не становили особливої цінності. 

Важливість цих статей була у відродженні жвавих зацікавлень творами митців 

Закарпаття, у своєрідній їхній легалізації чи навіть реабілітації в радянському 

мистецтвознавчому дискурсі [68].
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Серед всеукраїнських видань 1960-х рр. вагоме місце займає ґрунтовне 

мистецтвознавче дослідження «Історія українського мистецтва» у шести томах, 

підготовлене Інститутом мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М. Т. 

Рильського Академії наук УРСР [137]. (У цей час побачили видання «Українського 

історичного журналу», «Української Радянської Енциклопедії», «Словника української 

мови», «Історії української літератури», «Історії міст і сіл України», що позначували 

період «відлиги» в Україні). Останній том видання присвячений аналізу українського 

радянського мистецтва у період 1941–1967 рр. Основна увага дослідження приділена 

творчості тих митців, які вписувалися у загальну систему соцреалізму. Так, у розділі 

«Мистецтво Закарпатської України», Г. Островський та С. Кілессо в аналізі художніх 

творів, що відображали тему війни, праці, зростання соціалістичного добробуту чи 

портретів ідеологічних керманичів, акцентували увагу на означених критеріях, що не 

виходили за межі панівного стилю. Серед закарпатських мистців, творчості яких 

приділена незначна увага, дослідниками було виділено лише кілька імен, а саме Й. 

Бокшай, А. Ерделі, Г. Глюк, А. Кашшай, В. Микита.З-поміж кращих творів, виконаних 

у радянську добу Закарпаття, відзначено «Лісоруби на вахті миру» Г. Глюка та «Зустріч 

на полонині» Й. Бокшая [203].

Партійна доктрина про «єдиний творчий метод» була ідейною парадигмою того 

часу в публікаціях про мистецтво. Тож аналіз перших повоєнних років закарпатського

образотворчого мистецтва у цьому виданні практично відсутній з огляду на те, що в ці 

роки митці уособлювали традиції модерного європейського мистецтва. Зміст видання 

спричинив зумисні викривлення суті процесів в образотворчому мистецтві України 

1950–1960-х рр., особливо висвітлення подій на західноукраїнських землях. Серед 

творів, що були виділені у дослідженні, велика увага припадає саме на жанрові картини 

та пейзаж.

Однією з перших монографій, в якій було проаналізовано український побутовий 

живопис, стала праця В. Московченко «Український радянський побутовий живопис», 

що побачила світ у Києві 1972 р. [180]. Історико-хронологічний принцип аналізу, 

застосований у виданні, дав можливість прослідкувати розвиток та еволюцію окремого 

жанру в історії українського радянського живопису, починаючи із 1945 р. У передмові 
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автор відзначала вплив реалістичного живопису кінця ХІХ ст. на формування традицій 

жанру. Про творчість західноукраїнських митців у розділі, присвяченому періоду 1945–

1956 рр., дослідниця зауважила, що розвиток тематичної картини на цих землях 

пов’язаний із соціалістичними перетвореннями, які відбулися з моменту возз’єднання із 

Українською РСР. У відтворенні жанрового «літопису» авторка керувалася тематичним 

принципом, де з пріоритетних виділяла тему праці лісорубів та плотогонів [180, c. 23].

Серед закарпатських митців найбільшою увагою охоплені картини «Бокораші» Й. 

Бокшая та «Лісоруби» Г. Глюка. У хвалебно-поетичній формі дослідниця відзначила 

вирішення теми праці як вияв почуттів радянської людини. 

В авторському нарисі відсутня увага до проблеми пошуків національної 

приналежності і сконцентрована на творах, які реалістичні за своєю формою.

Дослідниця намагалася представити розвиток жанрового живопису Закарпаття через 

призму творчих досягнень, аналізуючи участь закарпатських митців у всеукраїнських 

виставках (Декада українського мистецтва і літератури в Москві 1951 р., 

Республіканська художня виставка, присвячена 300-річчю возз’єднання України з 

Росією і т. д.). Згадуючи імена А. Ерделі, А. Коцки, А. Борецького, дослідниця 

відзначала, що побутовий живопис ставав провідним у творчості цих митців. 

Виділяючи особливу живописність творів закарпатців у розділі, присвяченому 

періоду 1957–1970 рр., авторка виділила етнографічну основу жанрового живопису 

закарпатських митців. Говорячи про еволюційні процеси жанру, відзначено відхід 

художників від «надмірно багатомовних, примітивно-оповідальних і маловиразних 

сюжетів» [180, c. 64]. Відштовхуючись від офіційних тлумачень принципів 

соціалістичного реалізму, вона намагалася зафіксувати вищий етап розвитку живопису 

на західноукраїнських землях, який, на її думку, був пов’язаний із соціалістичними 

перетвореннями. Тим самим вона заперечила полеміку із попередниками та 

засновниками традицій живопису Львова, Закарпаття чи Буковини й здебільшого 

обмежила правомірність існування будь-якої іншої теорії рамками російського 

критичного реалізму.

Подібний погляд на мистецькі процеси характерний і для серії «Нариси з історії 

українського мистецтва», що виходила у київському видавництві «Мистецтво» 
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протягом 1970–1980-х рр. Серед авторів, що висвітлювали мистецтво ХХ ст., відомі 

мистецтвознавці В. Афанасьєв, Ю. Белічко, Г. Юхимець [35; 41–43; 292–294], які 

аналізували різні періоди історії українського радянського мистецтва. Відсутність 

традицій принципової критики призвела до повсюдного домінування «захвалюваного» 

методу аналізу та позитивної оцінки тих митців, які відповідали радянській ідеології. 

Деформоване розуміння численних тенденцій розвитку національного мистецтва, 

історичного минулого українського народу спричинило негативну оцінку всіх явищ, що 

були пов’язані із будь-яким проявом національної ідеї. 

Контекст розвитку мистецтва на західноукраїнських землях у дослідженні 

представлений доволі збіднено. Спрощений погляд на мистецько-культурні події, що 

відбувалися в Галичині та Закарпатті в середині ХХ ст., позбавляв можливості 

відстежити традиції, на яких сформувалося їхнє мистецтво, котре тісно пов’язане із 

процесами в західноєвропейському модернізмі. З огляду на складні комунікації

довоєнного малярства Закарпаття із західноєвропейським мистецтвом, повоєнне 

художнє життя краю викладено авторами викривлено.

Так, Г. Юхимець у дослідженні «Українське радянське мистецтво 1941–1960 

років» аналізу жанрового живопису приділив лише кілька абзаців, будуючи його на 

зв’язках закарпатського живопису саме із народним мистецтвом, що пояснює його 

особливий колорит [294, c. 76]. Звужений підхід автора до розгляду питання 

спадкоємності художніх традицій Закарпаття призвів до того, що дослідник навмисно 

не помічає у творчості закарпатських мистців традицій імпресіоністичної чи 

експресіоністичної художньої мови. Серед творів Г. Юхимець виділив «Бокораші» Й. 

Бокшая, «Лісоруби» Г. Глюка, «Заручені. Молоді колгоспники» А. Ерделі, 

«Верховинка» А. Коцки, «Зустріч молодої» Е. Контратовича, а «нові інтонації, 

пов’язані із сучасністю» [294, c. 86] дослідник побачив у роботі «На лісопункті» А. 

Борецького. Серед усіх згадуваних митців центральною фігурою на думку автора 

дослідження у повоєнному мистецтві Закарпаття був Й. Бокшай (у 1951 р. став першим 

заслуженим художником УРСР на Закарпатті). 

У 1984 р. вийшла остання із цієї серії книга – «Українське радянське мистецтво 

1960–1980-х років» за авторства В. Афанасьєва [35]. Серед переваг аналізованого 
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періоду автор виділяв «першорядне значення глибокого й всебічного відтворення 

радянського способу життя» та певні тематичні акценти в живописі, що відображали 

«робітниче трудове життя, подвиг радянського народу у Великій Вітчизняній війні, 

морально-естетичну проблематику» [35, c. 7]. У розділі «Живопис» його цікавлять 

«тематичні картини, присвячені сучасності, що їх традиційно відносять до побутового 

жанру». Дослідник зробив коротку порівняльну характеристику із попередніми 

періодами та відзначив, що картини на сучасну тематику 1960–1980-х рр. стали більш 

узагальненими та масштабними, «в них тонше й схвильованіше виявляється особисте 

сприйняття і розуміння життя художником» [35, c. 18]. Проте характеристика і 

розвиток подій, поданий у виданні, залишилися у межах вимог соцреалістичного 

мистецтва та на сьогодні виглядає застарілим і заідеологізованим. 

Серйозні спроби нового осмислення доробку художників із позицій 

марксистсько-ленінської естетики здійснив провідний у 1970–1980-х рр. дослідник 

закарпатського живопису Григорій Островський. 1974 р. він опублікував монографію 

про образотворче мистецтво Закарпаття, котра і понині залишається найбільш 

об’ємним викладом історії закарпатського живопису, графіки і скульптури [202]. 

Г. Островський спеціально торкнувся питання природи творчого методу 

закарпатців, зазначивши, що сучасний йому стиль закарпатського жанрового живопису 

митці шукали на шляхах синтезу експресіоністичної деформації і примітивізації, що 

йде від захоплення народним мистецтвом, «стихійною наївністю» жанрових 

замальовок, як прояв естетичного світогляду селянства [202, c. 94]. У трактуванні 

мистецтвознавця відчувалося певне несприйняття творчого методу закарпатських 

митців. Тут бачимо спробу дещо механічного підходу до складного естетичного 

феномену за принципом «чорне» – «біле», позитивне – негативне. Хоча саме Г. 

Островський у згаданій та в інших публікаціях [200; 201; 203; 204] значно доповнив 

коло теоретичних положень, уперше сформульованих Є. Недзельським. На відміну від 

свого попередника дослідник здійснив формальний аналіз низки картин, що дозволило 

вийти на принципово нові висновки – про психологізм творчості закарпатських 

художників, їхні перегуки з літературними творами тощо.
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Окремі висновки про живопис Закарпаття знаходимо у книзі Ю. Белічко «Тема –

ідея –образ», де автор поставив перед собою завдання дослідити тенденції розвитку 

українського мистецтва протягом 1945–1982 рр. [42]. Дослідник проаналізував причини 

образно-стилістичної своєрідності живопису Львова та Закарпаття, відзначаючи 

самобутню природу їхнього мистецтва. Причину цього явища він вбачав у впливі на 

формування традицій львівської і закарпатської живописних шкіл європейських 

мистецьких центрів таких, як Париж, Мюнхен, Відень, Краків та Будапешт. Це один із 

перших поглядів в українському радянському мистецтвознавстві, де прослідковується 

історична обумовленість своєрідності художніх шкіл та їхній вплив на розвиток 

українського живопису у повоєнний період. 

В окремому розділі дослідник аналізує принцип народності – традиції звернення 

професійного живопису до народного мистецтва. У цьому контексті акцентується 

творчість кількох закарпатських митців – А. Ерделі, А. Коцки, Ф. Манайла, Е. 

Контратовича, В. Сабова, М. Романишина. На думку автора, звертання до народної 

творчості як до цілої школи забарвлює і значно урізноманітнює їхню творчість. 

Ю. Белічко аналізує семантику образів побутових картин, що відображають 

життя народу. Він доходить висновку, що завдяки використанню всього діапазону 

виражальних засобів, увагою до деталей художник може перетворити буденну сцену в

цілий ритуал. «У кращих творах художники далекі від салонних методів творення 

підсолодженої красивості. Їх приваблює краса трудящої людини, яку вони 

відображають в органічному зв’язку з красою щоденності» [42, c. 77]. Саме в цьому 

ракурсі автор розглядає жанрові картини закарпатських митців. 

У дослідженні «Очерки о советских художниках Украины», що вийшло друком у 

московському видавництві «Советский художник» 1980 р. [218], автори Л. Попова та В. 

Цельтнер серед 20 художників аналізують творчість двох закарпатців – Федора 

Манайла та Андрія Коцки. У нарисах дослідники охарактеризували творчість митців, 

становлення яких уже відбулося і на той час представляло найяскравіший потенціал 

українського мистецтва. На відміну від інших, видання не обтяжене ідеологічними 

міфологемами, термінами, образами та радянською тематикою, що робить його радше 

винятком із загальних правил, ніж нормою мистецтвознавчих досліджень.
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У статтях про закарпатських художників автори намагалися максимально повно 

виявити джерела закарпатської традиції у творчості митців, вбачаючи її в першу чергу в

нерозривності зв’язку з народним мистецтвом Закарпаття. Слід зауважити, що в аналізі 

творчості А. Коцки ім’я його вчителя – А. Ерделі присутнє послідовно, його ідеї та 

орієнтація на розвиток європейської художньої традиції ХХ ст. беззаперечно 

сформували мистецькі й естетичні вподобання Коцки та вплинуло на творчість. 

Жанровим картинам митця приділена незначна частина праці, проте названі основні 

стилістичні ознаки – відсутність сюжетної дії та драматургії [218, c. 131], що на їх 

думку, не є намаганням митця спростити вирішуване завдання. Натомість дослідники 

вбачають у цьому розв’язання психологічних аспектів, що акцентує увагу художника 

на розкритті індивідуальних рис персонажів [218, c. 138]. Подібні ознаки жанрових 

композицій автори нарисів відзначали у мистецьких доробках А. Ерделі, А. Борецького, 

Е. Контратовича. 

Творчість Ф. Манайла дослідники розглядали за принципом «до» та «після», де 

межею стало возз’єднання Закарпаття із УРСР, а мистецька біографія художника 

поділилась на періоди – «старого» й «нового» Манайла. Чи не вперше у нарисі автори 

говорять про кризу повоєнного десятиліття у творчості митця, причину якої вбачали в

протиставленні «недоліків» формальних пошуків довоєнної доби та методу 

соцреалізму. «Тепер у нього вже не буває полотен, що потрясають своїм епічним 

розмахом, чистотою, глибиною і цільністю світосприйняття, якими вони були відмічені 

у 1930-х», – так дослідники характеризували перші повоєнні твори Ф. Манайла [218, c. 

211]. Наслідком «еволюції» жанрових картин Ф. Манайла стало витіснення 

тематичними творами беззаперечного внутрішнього зв’язку із закарпатським народним 

мистецтвом, що визначало своєрідність творчої манери живопису художника у 1930–

1940-х рр. На початку 1960-х, після гучних виставок в Ужгороді (1961) та Києві (1962), 

відбулося повернення «старого – нового» Ф. Манайла [130; 248]. Ідея порядку, гармонії 

та ладу, що втратилася у повоєнні роки, зазвучала із новою силою. Роботи останніх 15 

років вирізняються подоланням обмежень, набутих у радянський період творчості 

художника, а натомість збагачуються новими вимірами, які художник віднаходив під 

час двадцятирічної внутрішньої еміграції. 
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Окрім аналітичних та історичних видань, за радянський час вийшло чимало 

альбомів, каталогів персональних та групових виставок,  яких у той чи інший спосіб 

можемо побачити документальну фіксацію та спробу аналізу творчості окремих митців

[53–55; 59; 66; 92; 98–102; 114; 164; 174; 196; 197; 204; 205; 212; 254–258; 279; 281; 284]. 

Твори закарпатських художників кілька разів за радянської доби репродукувалися у 

спеціальних альбомах [125; 126; 134; 275; 282]. Вони дуже різні за поліграфічною 

якістю відтворення, але дають загальне уявлення про оригінали. У вступних статтях 

музейних мистецтвознавців О. Чернеги-Балли, Ю. Сташка, Л. Шандора, художника Й. 

Бокшая дуже високо оцінюється доробок закарпатців. Проте розгорнутої 

характеристики вони не надають, а основні досягнення вбачаються у вмінні 

відображати звитяги оновленого життя краю. 

Поміж численних досліджень кінця 1970–поч.1980-х рр. варто відзначити 

активну дослідницьку діяльність Г. Островського, В. Цельтнера та В. Мартиненко –

мистецтвознавців, які цілеспрямовано висвітлювали та аналізували діяльність 

закарпатських художників. Протягом 1950–1980-х рр. окремими виданнями вийшли 

монографії А. Ерделі [116; 196], Й. Бокшая [197], А. Кашшая, Ф. Манайла [205; 279], Е. 

Контратовича [151], В. Микити [174; 175]. Однак автори, знаходячись під тиском 

ідеологічних стереотипів, не могли повною мірою проаналізувати творчість цих митців. 

Адже традиція закарпатського мистецтва полягала у запозиченні модерної 

західноєвропейської художньої мови для втілення певних культурних констант, що 

була не сумісною з ідеологемами радянського мистецтва. Цілком слушно дослідники 

відзначали, що опора в жанрових картинах на народне мистецтво була прагненням 

митців Закарпаття не стільки відтворювати життя, скільки тлумачити його [279, с. 29].

Перші в історії мистецтва Закарпаття монографії Г. Осторовського, В. Цельтнера, 

В. Мартиненко стали віхою мистецтвознавчих досліджень про корифеїв закарпатського 

живопису. Але водночас вони демонстрували обмеженість радянського 

мистецтвознавства, для якого були чужими всі художні методи, крім соціалістичного 

реалізму. Тому серйозного аналізу європейських впливів як складової творчості митців 

у цих монографіях нема. Головною заслугою радянських дослідників була пропаганда 

багатої творчої спадщини митців.
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Вагомою джерельною базою, що проливає світло на розвиток закарпатського 

малярства й здобутки жанрового живопису стали періодичні видання, які висвітлюють 

їхній розвиток в означений період. Статті у журналах «Искусство», «Художник», 

«Юний художник», «Образотворче мистецтво», «Творчество», «Жовтень», «Дзвін», а 

також у газетах «Літературна Україна», «Культура і життя», «Закарпатська правда», 

«Молодь Закарпаття», як правило, статті-рецензії на всесоюзні, республіканські, 

обласні та персональні художні виставки, що проводились з нагоди вагомих державних 

свят, ювілеїв чи інших важливих дат. Автори статей, серед яких Г. Островський [197–

199; 277], О. Федорук [264–266], Л. Попова [219; 220], В. Мартиненко [151], В. 

Цельтнер [155], Ю. Дік [110], Н. Знаменська [140], М. Маричевський [170], з кожним 

роком відзначали зростання професійного рівня художників та підвищення ідейної 

направленості мистецтва області. 

Не зважаючи на позитивні відгуки на початку 1980-х р., в авторитетних фахових 

виданнях розгорнулася дискусія про майбутнє закарпатської школи та творчість 

молодих митців. Особливий інтерес становлять статті в регіональних виданнях, 

присвячені творчості молодих художників. За вересень – листопад 1981 р. в серії статей 

у газетах «Закарпатська правда» та «Молодь Закарпаття» [110; 128; 129] гострій 

критиці піддали якість творів молодої зміни закарпатської художньої традиції. У 

статтях згадувались прізвища Й. Чернія, В. Базана, В. Свалявчика, П. Петкі, яким

докорялося у «наслідуваності», «традиціоналізмі» та «псевдоноваторстві», що загалом 

відбивало ситуацію в образотворчому мистецтві Закарпаття того часу. 

Соціокультурні перетворення середини 1980-х, пов’язані із процесами 

перебудови, позначилися лібералізацією поглядів на мистецтво та мистецьку 

спадщину. Поступово відкривалися нові можливості до аналізу творчих процесів без 

ідеологічного тиску та цензури. Окремі публікації другої половини 1980-х рр.

відзначалися більш відкритим поглядом на процеси в образотворчому мистецтві. У 

монографії Г. Островського та А. Попова «Корни и крона. Интернационализм как 

основа формирования и развития национальной художественной культуры» 

розглядається мистецтво західноукраїнських областей на основі історичного досвіду, 

сформованого на перетині та взаємовпливах мистецтв різних національностей і народів
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[200]. Основною фабулою дослідження стало ствердження, що не існує «без– або 

позанаціонального мистецтва», що базується на міцному підґрунті традицій. На основі 

аналізу витоків та формування мистецьких традицій Львівської, Закарпатської та 

Чернівецької областей автори вже впевнено говорять про значний вплив 

західноєвропейського мистецтва кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Попри нові 

віяння, все ж уникалося аналізу форми і стилістики творів, апелюючи до реалістичних 

тенденцій у мистецтві цих областей. Серед закарпатських митців автори зосередили 

увагу на творчості представників середнього і молодшого покоління: Е. та М. 

Медвецьких, В. Скакандія, Й. Чернія, В. Приходька, В. Микити, І. Ілька, Л. Гайду, Ю. 

Герца, П. Балли та інших.

Нові можливості для вивчення творчості митців Закарпаття відкрилися після 

розпаду СРСР та здобуття Україною незалежності. Розкріпачення теоретичної думки 

дозволило об’єктивніше глянути на творчість відомих митців. Публікації відзначалися 

спробою розглядати мистецькі процеси не добіркою офіційних заходів, а сукупністю 

ідей, що в певні історичні періоди визначали особливості розвитку культурного 

середовища. 

Серед важливих питань – формування традиції, її трансформація та передача від 

покоління до покоління. Так, історик і мистецтвознавець Іван Поп, характеризуючи в

колективних «Нарисах історії Закарпаття» [186; 187] представників закарпатської 

школи живопису, відзначив принципову специфіку модернізму регіонального 

живопису, що на відміну від німецьких експресіоністів і чеських сюрреалістів 

насичений мажорною тональністю, корені якого в народному мистецтві [187, c. 435]. 

Соціально-політичні зміни на зламі 1980–1990-х рр. позначилися в українському 

мистецтвознавстві динамічними процесами у сфері науко-дослідницької діяльності. 

Львівські та київські науковці, мистецтвознавці активно реабілітують забуті за 

радянських часів імена М. Бойчука, О. Архипенка, С. Гординського, П. Ковжуна та 

інших. Початок 1990-х у мистецтві Закарпаття позначений відродженням спадщини 

фундаторів закарпатської школи живопису на рівні громадсько-культурних ініціатив, 

що в першу чергу було пов’язано із святкуванням 100-річчя з дня народження А. 

Ерделі, присвоєнням Ужгородському училищу декоративно-прикладного мистецтва 
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його імені, а згодом – організацію науково-практичної конференції «Ерделівські 

читання» (перша – 1996 р., а з 2006 р. – щорічна), ініціатором яких став колектив 

Ужгородського коледжу мистецтв ім. А. Ерделі. Протягом першого десятиліття 

захистилися наукові дослідження, об’єктами зацікавлення яких стали різні аспекти 

розвитку художньої освіти Закарпаття. Проте соціокультурній характеристиці періодів 

розвитку мистецтва чи аналізові жанрів живопису Закарпаття поки що не було 

приділено належної уваги.

На початку 2000-х погляд на закарпатський живопис суттєво розширився. Зміна 

загальнокультурної парадигми дозволила включити у всеукраїнський контекст імена 

тих закарпатських художників, чия творчість замовчувалася або була побіжно 

висвітлена в радянські часи. Так, у численних дослідженнях з’явилися імена 

нонконформістів – Є. Кремницької, П. Бедзіра, Ф. Семана, А. Фединця. Серед 

дослідників, які вивчають творчість представників андеграунду та нонконформізму на 

Закарпатті, імена Д. Горбачова [159], Б. Лобановського [228], О. Федорука [266], О. 

Петрової [214; 240], О. Сидора-Гібелінди [242], Г. Вишеславського [56]. 

Закоріненість закарпатських митців в етнічну традицію зауважили автори 

сучасного тритомника «Українське мистецтво», виданого 2005 р. [158], хоч аналізу 

закарпатського мистецтва тут присвячено лише дві сторінки у третьому томі. Серед 

особливостей живопису дослідники відзначили взаємовпливи формалістичних течій, 

переважно експресіонізму, сюрреалізму, символізму та народного мистецтва [158, c.

238]. Висловлене положення стало фактично загальновизнаним у науковій літературі, 

проте характер взаємодії експресіонізму і традиції у дослідженні так і залишився 

нез’ясованим. До здобутків «закарпатської школи реалістичного малярства» автори 

посібника Д. Крвавич, В. Овсійчук і С. Черепанова у повоєнний період віднесли 

тематичні картини Е. Контратовича, Г. Глюка, Ф. Манайла та краєвиди А. Борецького, 

пейзажі Й. Бокшая, портрети А. Коцки, твори А. Ерделі. Дослідники виділили творчість 

В. Микити, Е. Медвецької, М. Медвецького, А. Шепи та П. Балли, які протягом усієї 

творчості зверталися до побутової тематики. Проте, на думку фахівців, провідним у 

регіональному живописі є саме жанр пленерного пейзажу, в якому закарпатські митці 
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відзначилися «своєрідним, динамічним і безпосереднім сприйняттям світу» [158, c. 

238]. 

Спроба розкрити історичну правду про мистецькі процеси в Україні протягом 

ХХ ст. була зроблена авторами двотомника «Нариси з історії образотворчого мистецтва 

України ХХ ст.», виданого в Києві 2006 р. [31; 33; 106; 226; 230; 246; 247]. У праці 

послідовно і логічно вимальовується загальноукраїнська картина мистецького життя, 

обґрунтування основних моделей його креативної перебудови, акцентується увага на 

конкретних історичних подіях, що вплинули на хід розвитку мистецтва, повернення до 

наукового обігу штучно викреслених в минулому фактів та імен. Ґрунтовність видання 

підкріплена аналізом з точки зору модернізованих оцінних критеріїв та творчого 

досвіду українського мистецтва у ХХ ст. 

Так, Наталя Асєєва у статті «Ремінісценції імпресіонізму в українському 

живописі ХХ ст.» [33], аналізуючи творчість художників закарпатської школи 

живопису, відзначає, що у повоєнні роки ця школа на відміну від загальноукраїнських 

тенденцій була вільнішою у використанні кращих традицій європейського мистецтва. 

Саме завдяки митцям із найзахіднішої області України український живопис збагатився 

«тонким відчуттям природи свого краю, ретельно збереженими традиціями народного 

мистецтва» [33, c. 157]. Таким чином, автор дослідження розкриває природу 

закарпатської школи, виводить фабулу, що базується на трансформації європейського 

досвіду та народної традиції. 

Еволюційні процеси в мистецтві другої половини ХХ ст. висвітлені у другому 

томі нарисів. Тут зроблено аналіз з хронологічної точки зору та відтворюються події в

«неофіційному мистецтві». Едуард Димшиць у статті «Український живопис кінця 

1950-х – початку 1990-х» [106] висвітлює творчість тих митців, які не дуже вписувалися 

в канони соціалістичного реалізму. Із закарпатських художників дослідник акцентує на 

творчості В. Микити, Ф. Манайла, А. Коцки та Е. Контратовича, котрі у 1960–1970-х

рр. представляли у краї етнографічне (або фольклорне) спрямування, «з поглибленим 

розумінням національної прикметної творчості і можливості поєднати в контексті 

одного твору народно-традиційну і універсальну виражальність» [106, c. 159]. Лаконізм 

художніх засобів і гранична виразність у творах – риси, які на думку автора, вирізняють 
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закарпатську школу живопису з-поміж інших. Дослідник розглядає проблему 

ідентифікації суворого стилю і припускає, що його суть «визначав компроміс між 

офіційним ангажованим мистецтвом і радикальними настроями нонконформізму» [106, 

c. 163]. 

Леся Смирна у статті «Український мистецький нонконформізм» розкриває 

причини та етапи розвитку нонконформізму в Україні [247]. Хоч автор не виділяє 

жодного представника закарпатського живопису, проте в аналізі явищ, що відбувалися 

у Києві, Львові та Одесі, чітко прослідковуються паралелі з мистецьким життям 

Ужгорода, де протистояння ідеологічно заангажованому мистецтву проявилося у 

творчості Ф. Манайла, Є. Кремницької, Ф. Семана та П. Бедзіра. 

Ольга Петрова у збірнику статей «Мистецтвознавчі рефлексії: Історія, теорія та 

критика образотворчого мистецтва 70-х років ХХ ст. – початку ХХІ ст.» [214] серед 

найвидатніших українських художників видокремлює творчість А. Ерделі, Ф. Манайла, 

А. Коцки, Е. Контратовича, А. Кашшая, Ю. Сташка, В. Микити, П. Бедзіра, Є. 

Кремницької, А. Фединця, Ф. Семана, М. Романишина, Е. Медвецької, П. Фелдеші, Н. 

Пономаренко, П. Керестея та Т. Табаки. Автор підкреслює, що у таких професійних 

митців інтерес до етнокультури посилюється в періоди, позначені кризою панівної 

образотворчої системи і пошуками нових естетично-філософських, а також просторово-

пластичних концепцій [214, c. 13], вирізняє творчість кожного на всеукраїнському рівні.

Новим поглядом на виникнення в рамках української національної теорії 

художніх світів, що характеризувалися концепційними засадами, змістом та 

стильовими напрямами стала п’ятитомна «Історія українського мистецтва», видана 

Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 

України 2007–2010 рр. [136]. Група авторів, серед яких імена вагомих в українському 

мистецтвознавстві науковців – Т. Кари-Васильєвої, О. Петрової, Г. Скляренко, О. 

Роготченко, Д. Горбачева, Л. Белічко, О. Авраменко, С. Кілесо та інших зробили спробу 

заповнити прогалини та темні плями на сучасній карті наукових знань про художнє 

життя України за доби тоталітаризму. Зокрема, дослідники критично ревізують

застарілі оцінки та інтерпретації художніх процесів на теренах західноукраїнських 

земель, культурно-мистецька спадщина яких мала «виразно етнічне забарвлення» [136, 
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c. 6]. Ізольованість вітчизняного мистецтва від західноєвропейських процесів ХХ ст.

розглядається авторами дослідження через процеси творення індивідуальних 

авторських інтерпретацій художніх образів, що в загальній концепції дослідження 

актуалізувало питання критеріїв ідентифікації певних мистецьких явищ як суто 

«українських». 

У розділах, присвячених розвитку станкового мистецтва протягом значної 

частини ХХ ст. (1920-х – середини 1980-х), серед актуальних жанрів виділений саме 

побутовий живопис. Дослідники означили критерії розвитку цього жанру малярства, 

проаналізували його еволюцію та розкрили питання кризи в середині 1980-х. 

Домінуючою думкою у дослідженні є наголошення на невід’ємному зв’язку побутового 

живопису із народною традицією, пануванні національного колориту в різні періоди 

його розвитку в українському мистецтві, що вирізнялося від традицій російського

малярства. Зокрема, розглядаючи формування жанрової картини на західноукраїнських 

теренах, дослідники говорять про слабший розвиток жанру на цих територіях.

Правдивість образів проявлялася через етнографічну барвистість творів, що 

поєднувалася з яскравим пленеризмом [136, c. 292].

Розгляд питання української національної традиції та шляхи її актуалізації в

культурно-мистецькому житті протягом другої половини ХХ ст. розглядається 

дослідниками у двох сферах: розвитку офіційного мистецтва та проявах новітніх 

художніх концепцій (неофіційного мистецтва, нонконформізму, нової хвилі тощо). 

Такий незаангажований погляд авторів втілився у відтворенні цілісного контексту 

розвитку українського мистецтва від найдавніших часів до сьогодення, що вирізняє 

видання з-поміж інших. 

Автори послідовно і логічно вимальовують загальну картину мистецького життя 

України і Закарпаття, зокрема, акцентуючи свою увагу на конкретних історичних 

подіях, згадуючи окремі персоналії та їхню роль у формуванні мистецьких процесів. 

Серед них імена Й. Бокшая, А. Ерделі, Ф. Манайла, А. Коцки, Е. Контратовича, З. 

Шолтеса, А. Кашшая, Г. Глюка, П. Бедзіра, Є. Кремницької, Ф. Семана, Е. Медвецької, 

В. Микити, П. Керестея, Г. Булеци, які впливали на творення мистецької атмосфери 

протягом різних періодів у мистецтві Закарпаття другої половини ХХ ст.
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Протягом першого десятиліття ХХІ ст. на Закарпатті вийшли численні 

монографії та дослідження про корифеїв регіонального малярства. І. Небесником [117; 

189], О. Петровою [214], О. Федоруком [92; 266], Г. Островським [154; 155], Р. 

Шмагалом [286–288], О. Сидором-Гібеліндою [242], І. Павельчук [156], М. Приймичем

[135], О. Приходько [225], Л. Біксей [44], В. Фолтин [267–271], Н. Дегтярьовою [48], М. 

Сирохманом [244], В. Манайло-Приходько [262; 278] зроблено спробу по-новому 

проаналізувати творчість провідних закарпатських митців у контексті об’єктивних 

історичних фактів, з урахування культурно-мистецьких особливостей творчого 

середовища Ужгорода. Серед головних здобутків – незаангажований погляд, 

позбавлений ідеологічних штампів. Дослідники оперують фактами життя і творчості 

художників, які в умовах панування комуністичної ідеології у краї не могли бути 

наголошеними, а відповідно – й висвітленими у наукових працях. 

Зазначені дослідження стали першими узагальнюючими публікаціями, які 

істотно змінили усталені уявлення про розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття 

та запропонували нове концептуальне прочитання здобутків малярства; розширили 

загальний мистецтвознавчий простір, розглядаючи еволюцію закарпатського живопису 

в загальноукраїнському та європейському контекстах. 

Серед досліджень останніх років виділяються наукові розвідки І. Луценка та І. 

Небесника (молодшого). Так, у дисертаційному дослідженні «Живопис Закарпаття 

кінця ХІХ – першої половини ХХ століття: жанри та художньо-стилістичні 

особливості» увага І. Луценка зосереджена на питанні розвитку пейзажу, портрета, 

натюрморта та побутового живопису. Дослідник окреслив особливості жанрової 

структури, індивідуальних закономірностей композиційних засад і колористики у 

творах М. Мункачі, І. Ревеса, Ш. Холлоші, Г. Рошковича, Д. Вірага, Й. Бокшая, А. 

Ерделі, Ф. Манайла та інших. Чи не вперше науковець зробив спробу аналізу 

формування традицій жанрів, що стали тенденцією в наступні десятиліття ХХ ст. [166].

Розвідка І. Небесника (молодшого) присвячена дослідженню графічного 

мистецтва Закарпаття другої половини ХХ ст. Автор виокремлює етапи розвитку 

регіонального мистецтва в радянський період; визначає фактори, які впливали на 

еволюцію цього виду образотворчого мистецтва в умовах соцреалізму, ретельно 
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аналізує зміни, пов’язані із поширення нонконформістського руху, а згодом –

концепцій постмодернізму [190]. 

Найновіші дослідження є вагомим внеском молодих науковців у справу

комплексного аналізу історії регіонального мистецтва. Базуючись на багатому 

фактичному матеріалі, дослідники виявляють переваги, які мало західноукраїнське 

мистецтво завдяки міцним зв’язкам із європейським та пізній експансії соціалістичного 

реалізму і які надавали митцям можливість зберегти традиції та не втратити 

самобутність у радянський період, розширити спектр формального пошуку й

індивідуального вираження у творчості. 

Згадані праці, однак, лише сегментарно характеризують загальні процеси у 

мистецтві Закарпаття. Відкритими питаннями залишаються висвітлення реалій 

культурно-мистецького життя краю в його історичній послідовності, аналіз розвитку 

окремих жанрів та видів образотворчого мистецтва регіону, які дозволять осягнути 

концепційність художніх процесів на Закарпатті. Попереду – заповнення всіх «білих

плям» в історії образотворчого мистецтва Закарпаття, що стане вагомим етапом у 

формуванні загальної концепції культурно-мистецького життя України шляхом

засвоєння локальних традицій, національних засад мистецтва та універсальних 

стандартів західноєвропейського мистецтва. 

1.2. Джерельна база

Зважаючи на необхідність повного й неупередженого висвітлення теми, у 

дослідженні використано значну кількість джерел, серед яких – архівні матеріали й

джерела, видання з історії образотворчого мистецтва, монографії окремих митців, 

каталоги персональних та групових виставок і статті в періодиці. 

Для дослідження залучено матеріали з трьох державних і відомчих архівів –

Центрального державного архіву літератури і мистецтва України [25–30], Державного 

архіву Закарпатської області [1–14] і Поточного архіву Закарпатської обласної 

організації Національної спілки художників України [15–21]. Значна частина архівних 

джерел з Центрального державного архіву літератури і мистецтва України та 
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Державного архіву Закарпатської області були вперше опрацьовані, зокрема, заява А. 

Ерделі Закарпатській обласній організації Спілки радянських художників України в 

Ужгороді [17], доповідь Ф. Манайла про творчу діяльність митців Закарпаття на 

обговоренні V обласної виставки [18], звіт про поїздку художника М. Дерегуса в м. 

Ужгород в 1952 р. [19], матеріали «Про стан закарпатської обласної організації Спілки 

радянських художників України» [16], cтенограми та книги відгуків з виставок 

художників Закарпаття за 1956 р. (що дозволило виправити помилку датування 

Московської виставки) [6], протоколи засідань правління та звітно-виборчих зборів 

ЗОО СХУ [1–3; 5–7; 15; 11–14]. Ці матеріали суттєво розширили інформаційне поле 

дослідження, збагатили його фактичний матеріал, що в підсумку сприяло ґрунтовному 

розкриттю поставлених завдань.

Також використано приватні (домашні) архіви окремих художників (Й. Чернія, 

Л. Пушкаша) і родини письменника І. Чендея [22–24]. Виявлені там документи та твори 

мистецтва яскраво ілюструють колізії культурно-історичних процесів на Закарпатті. 

Джерела, що можуть пролити додаткове світло на проблеми формування 

традицій образотворчого мистецтва Закарпаття, його видів та жанрів містить періодика

й окремі видання, що з’явилися ще у першій половині ХХ ст.

Закарпатська школа живопису – живописна традиція, що сформувалася на 

Закарпатті у 1920–1940-х рр. на засадах попередньої живописної традиції, малярства 

початку ХХ ст., сформованого у Парижі, Мюнхені, Празі та Будапешті, і естетики 

народного мистецтва регіону. «Протягом значного проміжку часу твори закарпатців 

були об’єднані тяжінням до декоративності, принципом реалістичності мистецтва та 

складною парадигмою стосунків з народним мистецтвом Карпат», – так, зокрема, 

визначає особливості місцевої традиції Людмила Біксей, заступник директора з 

наукової роботи Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая [44].

Основним джерелом є безпосередньо твори закарпатських митців радянської 

доби, виконані в жанрі побутового живопису. Найбільша їхня кількість зібрана у 

фондах Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая, обласних художніх 

музеях України та приватних колекціях. Так, робота із фондами Закарпатського 
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краєзнавчого музею дозволила ввести у мистецтвознавчий обіг твори із експозиції 

Ужгородського музею атеїзму, що досі не публікувалися та не були проаналізовані 

фахівцями,  а саме: Манайло Ф. «Урок катехизису», Медвецький М. «Страта Д. Дожі», 

1975 р.; Медвецька Е. «Повстання Дожі», 1975 р.; Контратович Е. «Похорони на 

полонині», 1976 р.; Скакандій В. «Проводи на полонину», 1975 р. 

Розвиток закарпатської школи живопису пов’язаний, у першу чергу, з іменами 

художників Адальберта Ерделі (1891–1955) та Йосипа Бокшая (1891–1975), які після 

навчання в Королівському художньому інституті в Будапешті започаткували на 

Закарпатті публічне викладання рисунку – спочатку в Публічній школі малювання 

(засн. 1927), а згодом – в Ужгородському художньо-промисловому училищі (засн. 

1946). Після входження Закарпаття до складу Української РСР місцеві живописці були 

включені в офіційну мистецьку систему СРСР, яка  сприймала ідеологічно безпечні 

пейзажі із незначними формальними відхиленнями від суворого соцреалістичного 

курсу. Виставки у 1956 р. закарпатських художників у Києві та Москві відіграли 

потужну роль у формуванні іміджу закарпатської школи живопису. Термін 

«закарпатська школа живопису» став звичним серед радянських критиків, а про 

художників усе частіше писали у фахових виданнях. Радянське мистецтвознавство 

толерувало обидва покоління художників закарпатської школи – Ерделі та Бокшая як 

батьків-засновників та їхніх учнів А. Коцку (1911–1987), А. Борецького (1910–1990), З. 

Шолтеса (1909–1990), Е. Контратовича (1912–2009) і інших в якості «перших 

художників Підкарпатської Русі, вихованих в рідному краї, а не в Будапешті, Відні чи 

Празі» [190, c. 25].

Більшість досліджуваних художників мають друковані альбоми репродукцій та

каталоги персональних виставок. Чимало інформації містять каталоги колективних 

виставок, адже на кожній із них було гідно представлено побутовий жанр. 

Ілюстративну базу розширили твори, виявлені у приватних збірках та власних 

картинних колекціях окремих художників, що збагатило наявний фактичний матеріал 

та допомогло повніше проілюструвати досягнення різних етапів розвитку побутового 

живопису на Закарпатті (Пушкаш Л. «В очікуванні», 1967 р., «Дитина народилась», 
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1969 р.; Балла П. «Партизанське підпілля», 1969 р.; Микита В. «Страта шести патріотів 

в 1942 році угорськими фашистами у дворі ужгородських казарм», 1979 р., «В. І. Ленін 

серед селян», 1970 р., «Закарпатці до Леніна», 1977 р.; Кремницька Є. «Мати з 

дитиною», 1966 р., Кремницька Е. «Портрет вівчаря», 1960-ті; Черній Й. «Гуцулочка», 

«Вечір на Верховині», 1982 р., «Марійка-чаклунка», 1981 р. та інші). Офіційні 

інституції Ужгорода по сьогодні живуть традиціями закарпатської школи: місцевий 

художній музей носить ім’я Йосипа Бокшая, а художній інститут був створений на базі 

коледжу мистецтв ім. Адальберта Ерделі з метою розвитку та збереження закарпатської 

художньої школи. Поза тим, твори класиків закарпатської школи залишаються основою 

образотворчої освіти художників регіону, а регулярні мандрівки Карпатами –

важливою складовою їхнього життєвого й перформативного досвіду. У цьому сенсі теґ 

«закарпатська школа живопису» об’єднує проекти та роботи (не обов’язково 

живописні), що рефлексують на специфічні ландшафтні умови регіону чи живописну 

традицію попередників. 

Термін «закарпатська школа живопису» [137, с. 61, 174] міцно увійшов до 

лексичного арсеналу сучасного мистецтвознавства. Колекціонери та широкий загал 

постійно виявляють стійкий інтерес до цього неординарного мистецького явища. 

Популярність і успіх супроводжуються зростаючим рейтингом провідних 

закарпатських авторів та їх творів. 

1.3. Методологічні принципи дослідження

Відхід від радянської методології історичних досліджень у перші роки

незалежності України спричинив з одного боку – рух до збільшення засобів і методів 

наукового пізнання, з іншого – до своєрідного стану невизначеності, викликаного 

швидкою зміною дослідницьких орієнтирів і методологічних пріоритетів [148]. Завдяки 

переосмисленню методологічних підходів й критичному аналізу методологічних та 

історіографічних надбань радянської доби вдалося подолати формальні та ідеологічні 

принципи трактування національної історії, що знайшло своє відображення в

українському мистецтвознавстві. Сучасні методології, з-поміж іншого, стали звертати 
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увагу на соціокультурне і гуманістичне середовища, різнорівневу пізнавальну

діяльність, багатогранність надбань суміжних наук [145]. Мистецтвознавство визнало

важливим чинником у роботі з історичними фактами врахування змін, які відбулися у 

свідомості людей, сприйнятті чи не сприйнятті ними навколишньої дійсності, 

ставлення до подій у конкретно-історичний час. 

Методологічні принципи нашого дослідження полягають у тому, щоб через 

систематизовані факти показати логіку розвитку духовної та матеріальної культури 

Закарпаття упродовж радянського періоду. Застосування комплексного образно-

аналітичного методу дозволило логічно структуризувати об'єкт дослідження, 

проаналізувати взаємозв'язки і взаємодії із соціокультурним середовищем Закарпаття 

протягом ХХ ст. (від етапу становлення жанру до його згасання). При цьому важливо 

було розглядати побутовий живопис Закарпаття в межах українського радянського 

мистецтва як основи, на якій формуються його нові якості. У процесі роботи цей метод 

дозволив застосувати і типологічний підхід до явищ національного мистецтва, коли 

незалежно від хронологічних рамок можна виділити такі особливості жанру, які 

притаманні різним регіонам, хоч і не збігаються у часі. Зокрема, відображення 

традиційних констант у період хрущовської відлиги, прояви суворого стилю і

нонконформізму та інше. 

При аналізі розвитку побутового жанру не обійтися без методу історизму, що 

вимагає розгляду всіх історичних фактів, явищ і подій у відповідності з конкретно-

історичними обставинами, в їх взаємозв'язку та взаємозумовленості. Використання 

цього методу дозволило відтворити цілісну картину розвитку побутового живопису 

Закарпаття впродовж ХХ ст. : передумови виникнення жанру, етапи розвитку, його 

набутки та втрати у конкретний історичний період. При цьому важливо було 

враховувати принцип об'єктивності, що передбачає опору на факти в їхньому 

справжньому змісті, не спотворені та не прилаштовані під схему. Використавши цей 

принцип у дослідженні, ми намагались розглядати кожне явище в його різноманітності 

та суперечливості історичних процесів, у сукупності як позитивних, так і негативних 

проявів. 



36

Застосовуючи метод історизму, важливо дотримуватися принципу 

альтернативності, що визначає ступінь вірогідності здійснення тієї чи іншої події, 

явища, процесу на основі аналізу об'єктивних реалій і можливостей. Визнання 

історичної альтернативності дозволило уможливило оцінити життєві обставини, що 

вплинули на творчість закарпатських художників. Це дозволило на конкретних 

прикладах (зокрема, жанрових картинах) побачити творчі здобутки або втрати.

Для послідовного викладу фактичного матеріалу та окреслення основних етапів 

розвитку побутового жанру в науковій роботі використано хронологічний метод. При 

цьому ми врахували принцип соціально-економічної зумовленості розвитку, що  

передбачає розгляд історико-економічних процесів з урахуванням соціальних інтересів 

різних груп і прошарків населення та визнання специфічності традицій як невмирущого 

джерела духовності. Адже традиції церковного та народного мистецтва стали базовими 

категоріями, що визначили своєрідність школи закарпатського малярства.

Метод вивчення продуктів мистецької діяльності є домінуючим у дослідженні. Це 

система дослідницьких процедур, спрямованих на збирання, систематизування, аналіз і 

тлумачення творчості художника або групи митців. Центральним у структурі методу є 

поняття «продукт діяльності особистості» – у нашому випадку – живописних творів 

побутового жанру. Пізнавальні або перетворювальні за змістом, вони виявляли 

індивідуальність художника чи зовнішню його позицію, зокрема, протягом радянського 

періоду Закарпаття. У дослідженні  мистецької діяльності ми поєднали кілька 

дослідницьких та аналітичних процедур: 

1) аналіз особистих документів – листів, фотографій, щоденників, автобіографій 

тощо.  Їх якісно-кількісне вивчення дало цінний матеріал для дослідження життєвого 

шляху художника, характеристик діяльнісних актів у ситуаціях групових взаємодій; 

2) аналіз офіційних матеріалів групової, колективної та масової комунікації –

записи розмов, дискусій, нарад, накази, оголошення, розпорядження ЗОО СРХУ, що 

дозволило відтворити  соціальні  зрушення в культурі радянського Закарпаття, 

проаналізувати мистецькі явища та їх проекцій на індивідуальне буття художників; 
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3) аналіз власне продуктів діяльності (творчості) – система процедур, 

спрямованих на дослідження і тлумачення живописних творів, а саме побутової 

картини як відображення життєвих процесів, досягнень та традицій.

Одним із найбільш використовуваних у дослідженні  є ідіографічний (описовий) 

метод, який умножив виявлення індивідуальних особливостей у трактуванні побутових 

сюжетів, особливості стилістики жанру у творчості художників Закарпаття. 

Застосування цього методу дозволило вивчати творчий метод митців без співставлення 

з іншими. Останнім часом пізнання мистецьких історичних процесів стало нерозривно 

пов’язаним із усними спогадами очевидців досліджуваних подій, мемуарів та спогадів 

безпосередніх їх учасників. Робота з усними та письмовими спогадами дозволила 

накопичити матеріал для перехресної перевірки з іншими джерелами, як-от: офіційні

повідомлення періодики та преси, збірки архівних джерел та документів і т. п. 

Самоопис, вивчення описів попередніх дослідників, безпосередні інтерв’ю із 

конкретними митцями були спрямовані на відтворення та всебічне розуміння 

особливостей творчого методу художників. Паралельно ми використали й біографічний 

метод, який переважає у мистецтвознавчих дослідженнях, присвячених вивченню 

життєвого шляху, творчості, громадської діяльності відомих митців. Серед головних 

переваг застосування ідеографічного методу стала «життєвість» отриманих результатів 

(особисті спогади митців) та унікальність (введення у мистецтвознавчий обіг творів, які 

є невідомими, забутими чи маловідомими), що у підсумку дозволило встановити певні 

закономірності побутового жанру в закарпатському малярстві. 

Типологічний метод дослідження полягав у порівнянні різних мистецьких об’єктів 

з метою виявлення типових, загальних для них властивостей, і дозволив сформулювати 

класифікацію побутового жанру  характерними ознаками, у залежності від історичного 

етапу. Принцип відкритої типології, що характеризується відсутністю повного набору 

наперед установлених ознак, допоміг у виявленні тенденції індивідуалізації у творчості 

окремих художників – Ф. Манайла, В. Микити, Ф. Семана, Є. Кремницької, Й. Чернія.   

Традиційним для мистецтвознавства є герменевтичний метод (інтуїтивно-

художнього пізнання та тлумачення мистецьких значень), що сприяло наближенню до 

розуміння задуму художників. Порівняння за аналогією дало змогу виявити паралелі в 
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процесах розвитку жанру, співставити образне наповнення: використання архетипів та 

радянських ідеологічних канонів у побутовій картині  Закарпаття другої половини ХХ

ст.

Застосування образно-стилістичних та формально-структурних методів дозволило 

ґрунтовно проаналізувати живописні твори, означити їхні жанрові особливості та 

художньо-стилістичні якості, що в процесі дослідження дозволило виокремити етапи 

розвитку та сприяло типологізації побутового жанру в творчості окремих митців. 

Сукупність вказаних методів таким чином забезпечила застосування комплесного

підхіду до вирішення у дисертації поставлених завдань. Класифікація та систематизація 

накопиченого фактичного матеріалу увиразнила етапи та особливості розвитку 

побутового жанру в Закарпатті. Реконструкція загальних принципів формування 

традицій жанру уможливила об’єктивну демонстрацію здобутків у радянський період 

та означила причини занепаду. 

Висновки до  розділу 1

Аналіз літератури та джерел досліджуваної проблеми робить очевидною потребу 

формування об’єктивної, достовірної і неупередженої інформації про мистецтво 

радянського періоду. Опрацьований матеріал дає підстави, що в часи тоталітарного 

радянського режиму в образотворчому мистецтві міцно укорінилася практика 

пропагандистської експлуатації реалістичної манери в контексті ідеологічних штампів. 

Поза увагою дослідників залишилася творчість художників, які не вписувались у 

трафарети системи. 

У цілому радянська доба випродукувала чимало дослідженнь творчості 

закарпатських художників, хоча відповісти на питання про сутність її естетичного 

феномену, про природу самобутності радянські дослідники так і не зуміли. Разом з тим

побутовий живопис можна оцінювати як жанр, що в історії радянського образотворчого 

мистецтва став одним із найзручніших для виявлення ідеологічних завдань в образній 

системі. Саме тому жанрова картина найчутливіше реагувала на зміну офіційної 

кон’юктури, що особливо відчутно в образотворчій практиці періодів, які мали 

спотворене офіційною історіографією трактування.
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Серед досліджень побутової картини Закарпаття другої половини ХХ ст. 

виділяються праці провідних мистецтвознавців, зокрема, Г. Островський, В. Цельтнер, 

Ю. Белічко, Г. Юхимець, В. Московченко, В. Мартиненко, Л. Попова, О. Федорук, у 

яких містяться відомості про творчість митців, які зверталися до жанрової картини. 

Проте мусимо визнати, що дослідники намаглись дати загальну характеристику творам, 

не заглиблюючись у контекст розвитку та особливостей регіональної школи живопису. 

Важливим інформаційним джерелом для дослідження розвитку закарпатської 

побутової картини радянської доби стали каталоги виставок, монографії, буклети, 

репродукції та оригінали творів, виявлені в музейних збірках та приватних колекціях. 

Вивчення архівних матеріалів, рецензій у періодичних виданнях, інтерв’ю із 

художниками сприяли структуруванню нашого дослідження та обгрунтуванню

історичного контексту мистецьких явищ, які вплинули на розвиток побутової картини в 

Закарпатті. 

Аналіз стану наукового опрацювання теми, зібраний фактологічний матеріал дає 

підстави твердити, що комплексне дослідження побутового живопису Закарпаття 1945–

1991 рр., історія розвитку якого розглядається, унаочнює причетність цього жанру до 

соціально-культурної та громадської проблематики, змістовим складником якого є 

співзвучність з часом та відображенням різних сторін життя народу.
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РОЗДІЛ 2

КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ ЖАНРОВОГО ЖИВОПИСУ 

ЗАКАРПАТТЯ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

2.1. Формування традицій закарпатської школи живопису 1919–1945 рр.

У вересні 1919 р. за Сен-Жерменською угодою територія сучасного Закарпаття 

як автономна одиниця під назвою «Підкарпатська Русь» увійшла до складу 

новоствореної держави – Чехословацької Республіки [112, c. 5]. Завдяки діям 

чехословацького уряду, його ліберальній політиці щодо українців, ситуація в культурі 

та мистецтві краю значно змінилася. Чехословаччина проводила в регіоні 

широкомасштабні акції на модернізацію політичного, економічного та культурного 

життя населення. 

Огляд культурної ситуації на міжвоєнному Закарпатті свідчить, що культурне 

життя краю відбувалося в неоднозначних обставинах. З одного боку, після відчутного 

занепаду регіональної культури в умовах австро-угорського гноблення чеська доба 

позначилася очевидним відродженням духовного життя, активізацією всіх суспільних 

процесів, урізноманітненням форм і засобів мистецької комунікації. З іншого боку, 

народна культура лишалася практично цілком патріархальною, рустикальною, нові 

тенденції ще тільки визрівали і фактично зосереджувалися у двох найбільших містах 

(Ужгород і Мукачево). Перед митцями, дослідниками й науковцями першочерговими 

були завдання творчого освоєння багатющої народної традиції (чим активно займалися 

місцеві кадри поряд з приїжджими з Галичини та Чехословаччини), а також синтезу її з 

новітніми культурними віяннями тогочасної Чехословацької Республіки і загалом 

Європи. Саме цю проблему почали вирішувати в царині живопису А. Ерделі, Й. 

Бокшай, Ф. Манайло та їхні учні.

На тлі суперечливих історичних подій в УРСР 1920–1930-х рр. пожвавлення 

мистецького життя Ужгорода постає своєрідним феноменом, який характеризує 

виняткове розмаїття яскравих творчих особистостей та їх надзвичайну творчу 

активність. Перед початком Другої світової війни спостерігаємо цілком неординарну 

ситуацію: в час, коли на заході поглиблювалась абсолютно виразна криза числених 
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модерністичних мистецьких течій і загрозливо розростався нацизм, а на сході 

утверджувався метод соціалістичного реалізму, в Ужгороді в умовах чехословацького 

демократичного мислення закарпатські художники прагнули віднайти свій шлях, 

зберегти самобутність у бурхливих ритмах ХХ ст. 

Про ці часи у своїх записах Ф. Манайло згадував: «У Празі я мав можливість 

познайомитися з мистецтвом російським, українським – дореволюційним та 

післяреволюційним. І як молода людина став у центрі великого трикутника – наше 

Закарпаття, Європа і вітчизняне мистецтво… У сьому трикутнику шукав себе. Боявся і 

європейських класиків, і модерних майстрів різних течій, і вітчизняного нашого 

мистецтва. Боявся, що їхні стильові досягнення можуть вплинути якось на мою справу, 

аби найшов себе в тому стилю, який я відчував із побуту, із мистецтва нашої області, із 

краси і характеру нашої карпатської природи» [278, c. 19]. Ці слова Ф. Манайла 

підтверджують загальну тенденцію, що мала місце в Закарпатті у 1920–1930-х рр., коли 

чехословацький уряд докладав чимало зусиль, аби цивілізація не знищила такі види

народного мистецтва, як вишивка, ткацтво, килимарство, різьба по дереву, дерев’яна 

архітектура [80, c. 396]. 

На фоні загального культурного пожвавлення життя краю у міжвоєнний період, 

на початку 1920-х рр. визріває потреба у творчому об’єднанні художників краю. 

Ініціаторами цього процесу стали випускники Будапештського королівського інституту 

– А. Ерделі та Й. Бокшай, які у той час вже викладали малювання у навчальних 

закладах Ужгорода й Мукачева. Ситуацію, що панувала в образотворчому мистецтві 

краю, доволі образно описав А. Ерделі у 1936 р.: «Серйозного критика карпаторуського 

живопису вражає поширення пошлих копій та наслідувань. Вони мали широке 

розповсюдження у 1920-х рр. Причиною цього безвідрадного явища була неоціненість 

справжнього мистецтва. Злободенний журналіст, по-справжньому безграмотний у

мистецтві, був єдиним критиком відходів мистецтва. Ціну мистецтва цей журналіст 

мірив широким ліктем. І це було помітно для всіх» [119, c. 49]. 

Перше об’єднання митців передбачало гуртування художників, які жили чи 

працювали на Підкарпатській Русі. Так, 1921 р. засновано «Клуб художників 

Підкарпатської Русі», а незабаром відбулася перша виставка професійних художників. 
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Це, безперечно, плинуло на створення та пожвавлення мистецького середовища в 

Ужгороді і Мукачеві. Об’єднання художників стало важливим етапом у переході від 

випадкового функціонування окремо взятих професійних художників до процесу 

становлення закарпатської школи живопису.

Проте процес розвитку регіональної школи живопису натикався на багато 

перепон. Насамперед давалася взнаки відсутність інформації про те, яким шляхом 

розвивається мистецтво у світових центрах культури і мистецтва, нестача професійно 

підготовленої молоді, слабкість організації художнього життя і виставкової діяльності. 

Одним із шляхів творчого вдосконалення для Й. Бокшая та А. Ерделі були європейські 

студії – мистецькі поїздки, коли можна було відчути й зрозуміти нові напрями й 

тенденції. Особисто А. Ерделі 1922 р. слідом за своїми земляками Гнатом Рошковичем, 

Дюлою Вірагом, Шімоном Голлоші поїхав до Мюнхена, де провів чотири роки у вирі 

мистецького життя. Працюючи під керівництвом художника Г. Франке, беручи активну 

участь у житті баварських митців, виставляючись у кращих галереях Мюнхена, А. 

Ерделі здобув визнання, повагу та досвід. Уже  1923 р. він відкриває персональну 

виставку творів у Мюнхенському Glaspalast («Скляний палац»), що свідчило про 

зростання його популярності. Згодом художник здійснив творчі поїздки в Австрію, 

Польщу, Швейцарію, Італію, а 1929–1931 рр. працював у Парижі. 

Друг та соратник А. Ерделі – Й. Бокшай протягом 1930–1931 рр. також відвідав 

Італію, Німеччину, Францію, Польщу, Югославію [123, c. 57]. Ці поїздки давали 

багатий матеріал для виставок. 1926 р. відбулися професійні виставки творів Й. Бокшая 

в Ужгороді та Празі. У 1928 р. А. Ерделі бере участь у виставках у Познані та Брно, а 

1929 р. відкриває велику персональну виставку в Празі в салоні Топіч. Національна 

галерея придбала близько 10 його робіт. Доволі чітко урядову політику в мистецькій 

галузі охарактеризував Й. Бокшай: «Держава проявила до розвитку живопису у 

Закарпатті незвичайну зацікавленість. Від художників за державні кошти купували 

картини. Митці отримували стипендії для студійних поїздок. Зокрема, шкільний 

реферат в Ужгороді закупив багато картин, які мають стати основою майбутньої 

закарпатської галереї ...» [46, c. 32].
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Іншим важливим фактором, що сприяв формуванню засад закарпатської школи 

малярства стали перші кроки в наданні добротної фахової освіти, яку художники могли 

отримати, не виїжджаючи за межі краю. На зламі 1920–1930-х рр. назрівали позитивні 

зміни в гімназіях і семінаріях Закарпаття, у яких при незначній кількості годин для 

викладання образотворчого мистецтва велика увага приділялась естетичному 

вихованню учнів. Цей факт підтверджують позиції директора Ужгородської реальної 

гімназії А. Алиськевича та директора Ужгородської учительської семінарії А. 

Волошина, які у своїх педагогічних працях наголошували на вагому роль мистецтва у 

виховному й педагогічному процесі. Проте можливості навчальних закладів були 

недостатніми для формування професійного кола художників. «Молоде підкарпатське 

покоління повинне зайнятися ґрунтовними професійними студіями, щоб із нашої 

маленької землі вийшли в майбутньому великі майстри, на котрих увесь світ дивився б 

із повагою», – зазначав чеський критик Ярослав Затлоукал 1936 р. [306, c. 234].

Одним з найреальніших способів розв’язання проблеми було створення 

спеціального навчального закладу із викладанням фахових дисциплін та випуском 

дипломованих спеціалістів на кінцевому етапі. Цю думку наполегливо втілювали у 

життя А. Ерделі та Й. Бокшай – викладачі навчальних закладів Ужгорода. Так, 1927 р. в 

Ужгороді зусиллями молодих митців було відкрито приватну «Публічну школу 

рисунку» для талановитої молоді з гімназії та семінарії, де заняття з фахових дисциплін 

проводились у вихідні дні. Рисунок і живопис вивчались згідно з програмами 

академічних художніх закладів: гіпси, натюрморти, оголена натура тощо, що із 

загальноосвітньою підготовкою в учительській семінарії та гімназії могло дорівнювати 

навчанню у будь-якому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі. 1931 р.

група талановитих учнів А. Ерделі та Й. Бокшая з «Публічної школи рисунку»

завершила навчання в Ужгородській учительській семінарії. Серед них були Андрій 

Коцка, Ернест Контратович, Адальберт Борецький, Андрій Добош, Золтан Шолтес та 

Василь Дван-Шарпотокі. Вони стали першим поколінням, підготовленим А. Ерделі та 

Й. Бокшаєм, до праці в царині образотворчого мистецтва. 

Проте лише незначна частина випускників гімназій та семінарій намагалася 

продовжити навчання у вищих навчальних закладах Праги, Брно, Будапешта чи 
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Мюнхена. На заваді були відсутність коштів, сімейні обставини чи війна, а не їхня 

професійна підготовка. У міжвоєнний період лише кілька закарпатців навчалися у 

європейських мистецьких закладах. Тільки один з учнів Публічної школи рисунку –

Василь Дван-Шарпотокі продовжив навчання на архітектурному відділенні Карлового 

університету в Празі, а з 1938 р. – у Будапештській академії під керівництвом Аба 

Новака [194, c. 48]. Більшість вихованців Публічної школи рисунку по завершенні 

учительської семінарії чи гімназії працювали за спеціальністю в селах та містах 

Закарпаття. Проте у вільний час по суботах і неділях вони збиралися у кафе-галереї 

Пурми (що на вул. Корзо в Ужгороді) або вдома в А. Ерделі, спільно виїжджали на 

пленери в гірські села Великоберезнянського району [193, c. 9]. 

1931 р. організувалося «Товариство діячів образотворчого мистецтва на 

Підкарпатській Русі», де основним завданням митці визначали розвиток справжнього 

мистецтва на противагу міщанству, яке поширювали художники-аматори та дилетанти 

[193, c. 46]. 12 червня 1931 р. в Ужгородському ресторані на території міського парку 

відбулися установчі збори Товариства. За взірець статуту було взято документи 

товариства «Манес» у Празі [117, c. 16]. Підтримку в об’єднанні митців надавали 

окремі чеські художники, які переселилися на Закарпаття та Прящівщину. Серед них –

Ладіслав Кайгл – професор, живописець, музикант, засновник і диригент словацького 

колективу спілки «Сметана», референт народної освіти при шкільному відділі 

міністерства в Ужгороді; Бедржих Ождіян – пейзажист та графік, який у Хусті був 

директором філії ощадного банку виноградарів, Мілада Бенешова-Шпалова –

живописець, Отто Єлан – професор державної професійної школи з обробки деревини в 

с. Ясіня, займався графікою та прикладним мистецтвом, Яроміл Цупал – скульптор, 

випускник школи Мисльбека; Йосиф Томашек – відомий на Закарпатті як ілюстратор 

та художник–декоратор (ілюстрував «Підкарпатські казки», зібрані Борисом 

Мартиновичем, що видані книготоргівлею Горака в Ужгороді). Головою товариства 

було обрано А. Ерделі, заступником – Д. Ендреді, секретарем Ладіслава Кайгла (згодом 

– Берджіха Ождіянова та Ярослава Заїчека) [90, c. 150–151], касиром – А. Добоша, 

куратором – Ф. Манайла. 
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Перша виставка Товариства відбулась під патронатом президента Підкарпатської 

Русі Антоніна Розсипала, який був присутнім на її відкритті 13 грудня 1931 р. [116, c. 

16]. Протягом 1930-х рр. діяльність Товариства набирала обертів, а ряди творчого 

об’єднання поповнювалися новими членами, серед яких переважали чехи та словаки. 

Щороку організовувались виставки в Ужгороді. Однією із визначних подій стала 

виставка закарпатських художників у Братиславі 1936 р., участь у якій взяло 20 

художників, серед яких А. Ерделі, Й. Бокшай, Л. Кайгл, Д. Віраг, А. Коцка та інші [117, 

c. 17]. Протягом року пересувна виставка демонструвалася у всіх великих містах 

Чехословацької Республіки. Прага стала останнім містом, де експонувались твори 

членів Товариства у павільйоні Мілсьєка на Пршікоп’є. Вагомість події підтверджує 

патронат виставки президентом Чехословацької республіки Е. Бенешом, а схвальні 

відгуки відомих мистецтвознавців д-ра Вл. Вагнера та проф. Б. Штеха – успіх 

презентації творчості закарпатських художників. 

Серед активних і відомих творчих постатей, які долучились до формування та 

розвитку мистецького життя Ужгорода у міжвоєнний період, слід відзначити і тих 

художників, які не були вихованцями Публічної школи рисунку та професійне 

становлення яких відбувалося за межами краю. 1919 р. до ужгородського мистецького 

кола потрапив випускник будапештських художніх закладів – пейзажист Еміль 

Грабовський. Із 1928 р. у Празькій вищій художньо-промисловій школі навчався 

випускник Мукачівської гімназії Ф. Манайло. Уперше його роботи привернули до себе 

увагу 1932 р. на виставці, організованій у Празі в рамках «Різдвяного ярмарку 

народного мистецтва Підкарпатської Русі». Скульптор Іван Гарапко – вихованець 

державної професійної школи з обробки деревини в с. Ясіня, теж навчався у Вищій 

художньо-промисловій школі Праги (у двадцятирічному віці, опановуючи ази різьби у 

відомих народних майстрів Густава Холєшковського, Отто Єлена та Вацлава Фуліка,

вирішив стати професійним скульптором і відтак потрапив до Праги). У Брно 

вдосконалював свою майстерність ще один закарпатець, випускник Ясінянської 

державної професійної школи з обробки деревини Василь Свида. Протягом 1932–1934 

рр. у Паризькій академії Жюльєна студіював живопис Степан Кутлан, який до поїздки у 

Париж відвідував Нодьбанську школу Ш. Холлоші. У Празькому технічному інституті 
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(1934–1939 рр.) на відділенні професури рисунку, а згодом у Будапештському інституті 

образотворчого мистецтва (1939–1940 рр.) навчався Вільмош Берец [191, c. 10]. 

Студіюючи чи перебуваючи за кордоном, закарпатські художники мали можливість 

вивчати світове мистецтво. Тож не дивним є той факт, що багато із них захопилося 

модерністськими течіями ХХ ст. Молодим митцям, які пішли шляхом нових 

оригінальних напрямків, у подальшому це дозволило позбутися вторинності й 

провінціалізму.

Отже, мистецьке життя в Закарпатті у міжвоєнний період вирізнялося 

винятковою послідовністю, змістовністю подвижницькою працею українських, 

угорських та чехословацьких діячів культури, художників і мистецтвознавців. Розмаїте 

і повнокровне культурне життя у часи Чехословацької Республіки було наскрізь 

пройняте уболіванням за збереження традицій і відповідними досягненнями з точки 

зору європейського мистецтва.

Серед проблем, які хвилювали ужгородське мистецьке середовище напередодні 

Другої світової війни, можна виділити дві найважливіші: причетність закарпатських 

митців до сучасних тенденцій розвитку європейського мистецтва і пошук власного 

шляху, способів збереження національної неповторності. Після окупації Підкарпатської 

Русі угорськими військами 15 березня 1939 р. ситуація у краї стала нестабільною. 

Перші спроби організації творчої інтелігенції стали помітні лише наприкінці травня. 

Товариство образотворчого мистецтва Підкарпатського краю реорганізувалось у 

Спілку підкарпатських художників. Вдруге поспіль головою об’єднання обрано А.

Ерделі.

Основною ідеєю діяльністі нового творчого об’єднання залишились попередні 

принципи. Про це знаходимо підтвердження у статті критика Є. Недзельського, який 

1942 р. вказував на посилення та поглиблення діяльності «руського» ядра товариства. 

Окупаційна влада всілякими методами намагалася здобути прихильність місцевої 

інтелігенції: організовувала популярні мистецькі заходи, серед яких слід відзначити 

ужгородські художні тижні. У рамках цих імпрез діяли виставки творів провідних 

угорських художників Вільмоша Аба Новака, Іштвана Сені, Аурела Берната та інших, 

що сприяло зміцненню контактів закарпатських митців із провідними угорськими 
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художниками [194, c. 16]. На відміну від інших галузей культури, що під час угорської 

окупації страждали від тотальної мадяризації, в образотворчому мистецтві Закарпаття

спостерігалися доволі лояльні процеси. Це підтверджує виставкова діяльність Союзу 

підкарпатських художників, який організував першу виставку 1940 р., а починаючи з 

1942 р. проводив по 5–6 вернісажів протягом року [194, c. 17].

Проте мистецьке коло художників Закарпаття 1939–1945 рр. практично не 

поповнилося новими іменами професійних художників. Унаслідок політики 

Гортієвського режиму в занедбаному стані знаходилися економіка, освіта та 

промисловість краю. У творчості митців зростали трагічні настрої, викликані життям

закарпатської Верховини. 

Аналіз культурно-мистецької ситуації у міжвоєнний період на Закарпатті 

дозволяє констатувати сприятливі умови для успішного творчого становлення та 

розвитку традицій закарпатської школи живопису. Політика Чехословацького уряду 

більшою чи меншою мірою сприяла подвижницькій справі А. Ерделі та Й. Бокшая, які 

очолили цей рух у краї. Однією із постійних категорій, що визначало обличчя культури 

Закарпаття в цей період, було народне мистецтво, яке, не зважаючи на ставлення влади,

протягом століть зуміло зберегти свої рустикальні та патріархальні форми. 

Дослідження та пропаганда народного декоративно-прикладного мистецтва, вивчення 

та збереження пам’яток дерев’яного сакрального будівництва, збирання фольклору –

процеси, що характеризують культурно-мистецьку політику уряду Чехословаччини. 

Розбудова системи загальноосвітніх та професійних навчальних закладів у краї 

сприяла організації приватної мистецької студії – Публічної школи рисунку, яка стала 

першим кроком до розвитку професійної мистецької освіти в Закарпатті. Організація 

діяльності культурних товариств «Просвіта», товариства ім. О. Духновича, 

«Підкарпатського общества наук» відображають загальну тенденцію інтелігенції краю 

до об’єднання. Розгортання творчої діяльності художників у міжвоєнний період 

стимулювало об’єднання у творчі товариства професійних митців, що згуртувало та 

посилило виставковий рух у краї в цей період. 

Означені процеси позитивно вплинули на розвиток закарпатської школи 

живопису, в основі якої відбивалось поєднання традицій народного мистецтва краю та 
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новітніх тенденцій у європейському мистецтві. Безперервні контакти із мистецтвом 

Західної Європи розширювали діапазон творчих пошуків місцевих художників, що 

відобразилося на своєрідній художній мові малярства Закарпаття.

2.2. Витоки та специфіка побутового жанру на Закарпатті

Побутовий жанр живопису – одна із багатьох нерозкритих сторінок історії 

малярства на Закарпатті, дослідження якого в контексті історичного розвитку 

закарпатської образотворчої школи має не тільки теоретичне, а й практичне значення й 

вимагає подальшого поглибленого аналізу. Історія становлення жанрового живопису на 

Закарпатті пов’язана з творчістю Йосипа Змія-Микловського, який, за твердженням Г. 

Островського, є «основоположником світського закарпатського живопису» [202, с. 15]. 

Уже в першій третині ХІХ ст. жанрові сцени художника піднімалися над «звичайним 

рівнем ідилій етнографічного характеру». Він створив кілька жанрових портретів та 

тематичних композицій, які презентували світський живопис Закарпаття [131, c. 391].

Джерела національно-культурного відродження Закарпаття пов’язані із 

революційними подіями 1848–1849 рр. в Угорщині. Протягом століть перебуваючи під 

гнітом різних держав, розв’язання питання про самовизначення й державно-правовий 

статус краю ускладнювалось важким соціально-економічним становищем Закарпаття, 

де панувало масове безробіття, злидні та безземелля. У середині століття посилюються 

увага до інтерпретації культурно-національні ідеї, спротив пригніченню національного 

життя в умовах Австро-Угорщини, що яскраво ілюструється творчістю закарпатських 

«будителів» у літературі. Діяльність О. Духновича, О. Павловича, О. Митрака –

приклад перших кроків «будителів» у національно-культурному відродженні краю. В 

основі їхніх переконань – відстоювання права закарпатців на національну культуру. 

Починаючи з 1848 р., національне питання, яке мало етнополітичний характер, 

перетворилося на одне з найважливіших у краї [45, c. 34]. 

Відсутність професійного художницького середовища в Закарпатті пояснює 

орієнтацію місцевих художників на процеси, які відбувалися в угорському мистецтві. 

На хвилі економічного та національного піднесення після 1867 р. (утворення 

дуалістичної монархії) в Угорщині виникли сприятливі умови для розвитку угорської 
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художньої традиції. У цей період творчість багатьох художників була присвячена 

революційним перетворенням та іншим змінам в соціальному і політичному житті 

країни. Частина митців зверталася до теми історії Угорщини, адже під псевдонімом 

минулого зображалося те, що було актуально для сучасності. Наголос у картинах 

переважно робився на громадянському обов’язку та засудженні національного гніту

Австрії. Серед угорських митців, які відтворювали історичні сюжети у другій половині 

ХІХ ст., варто згадати імена Віктора Мадараса, Берталона Секея, Шандора Вагнера, 

Дюли Бенцура, твори яких стали класикою історичного жанру угорського живопису

[133, c. 7].

Варто відзначити, що в умовах активного розвитку живопису в Угорщині чотири 

великі майстри угорського реалістичного мистецтва (в тому числі історичного жанру) 

тією чи іншою мірою напряму були пов’язані із Закарпаттям: Мігай Мункачі, Імре 

Ревес, Гнат Рошкович та Дюла Іяс.

Найвидатніший представник угорського реалізму кінця ХІХ ст. М. Мункачі (1844–

1900) народився у родині дрібного торговця в Мукачеві (Munkaczi з угорської мови 

означає «Мукачівський»). За порадою знаного угорського художника Антала Лігеті 

професійну освіту здобував у Віденській академії мистецтв, а згодом у Мюнхені та 

Дюсельдорфі. Уже ранні роботи художника присвячені революційним подіям в 

Угорщині 1848–1849 рр. («Бій під Ішагесом» (1867), «Жінки скубуть корпію» (1871)). 

Широку відомість художнику принесла картина «Камера смертника. Останній день 

засудженого до смерті» (1869), яка отримала золоту медаль Паризького салону 1870 р. 

Монументальна композиція про події із давнього минулого – «Віднайдення 

батьківщини» (1893) відображала зустріч угорських кочівників на чолі із Арпадом із 

київським князем 898 р., про що згадується у «Повісті временних літ».

Багато робіт, присвячених подіям Угорської революції 1848 р., знаходимо в учня 

М. Мункачі – І. Ревеса (1859–1945), який у творчості ніколи не виходив за межі 

зображення життя простих людей. Життя цього художника було тісно пов’язане із 

Закарпаттям. Він часто приїжджав у Севлюш (сьогодні – Виноградів), а серед його 

вихованців у Королівському художньому інституті в Будапешті – майбутні фундатори 

регіональної школи живопису Й. Бокшай та А. Ерделі. Класикою угорського мистецтва 
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в історичному жанрі стали твори І. Ревеса «Петефі серед народу» (1884), «Петефі в 

таборі Бема», «Вимагаємо хліба» (1899) [132, c. 10]. У фондах Закарпатського 

обласного художнього музею ім. Й. Бокшая зберігаються одні з найкращих жанрових 

картин художника – «Дезертир» (1887) та «Під шатром» (1903). Старанно виписуючи 

деталі, художник передав збірні образи угорського селянства, правдиво відтворюючи 

інтер’єр та побут кінця ХІХ ст. В останні роки життя, перебуваючи у Севлюші, 

художник багато малював закарпатських селян та циган (Іл. А. 2.1).

На зламі ХІХ–ХХ ст. доволі часто художники подавали історичну тему в межах 

релігійно-реалістичної образної системи. Не відходячи від домінуючої релігійної 

тематики, в станковому живописі все більше проявлявся світський характер. Ознаки 

історичного жанру знаходимо у творах Г. Рошковича (1854–1915), частина життя якого 

пов’язана із Ужгородом. Навчаючись у Будапештському Королівському інституті у 

видатних угорських історичних живописців Дюли Бенцури та Берталона Секея,

художник опанував традиції реалістичного живопису [133, с. 21]. У ранньому періоді 

творчості кілька робіт присвячені історичній тематиці. «Св. Мефодій і Кирило –

апостоли слов'ян» (1876) – один з найвідоміших творів, де зображені історичні особи. 

Лики святих – приклад слов'янського типу обличчя. Художник уникав офіційної 

парадності, що була властива жанру портрета в Угорщині та створив тонкі за 

психологічною характеристикою образи. 

Впливами пізньоакадемічного напряму мистецтва Угорщини, Австрії та 

Німеччини позначені жанрові твори Г. Рошковича. Ідилія та сентиментальність –

типова риса його побутового живопису, далекого від соціально-загостреного 

сприйняття селянського життя. Основною темою творів «На баштані», «Весільний 

танок», «Попробуй, як солодко», «Розміняйте гроші», «Випийте!» був побут угорських 

селян Великої Середньо-Дунайської низовини. Першорядне завдання, яке вирішував 

художник у творах – фіксація події. Його роботи підкуповують своєю щирістю та 

задушевністю, емоційною витонченісю та ідеалістичністю, невибагливістю пейзажів та 

фігурних композицій. Проте твори художника були виконані у типовій для угорського 

живопису реалістичній манері та носили радше ілюстративний характер. Є. 

Недзельський відзначав, що творчість Г. Рошковича не вийшла за межі 
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загальноугорського мистецтва, що позначилося на універсальності у трактуванні 

місцевих типажів верховинців [131, c. 393]. 

Збереглося кілька жанрових творів, виконаних Г. Рошковичем на Закарпатті, 

зокрема, «На кухні» та жанрові замальовки етнографічного характеру до п’ятого тому 

дослідження професора А. Годинки «Австро-Угорська монархія в слові і картині» 

(1886–1902), присвяченого Закарпаттю [202, с. 24]. Народжений у Східній Словаччині 

художник, чиє становлення відбувалося під впливом європейського реалістичного 

мистецтва, один із перших трактував закарпатських селян як живих людей, а не як 

об’єкти академічних студій. Проте одному з найколоритніших художників на фоні 

художнього життя української інтелігенції у кінці ХІХ ст. на Закарпатті не вдалось 

синтезувати свою професійну майстерність із багатою місцевою традицією народного 

мистецтва.

Візуально представляв окремі події з історії Закарпаття у батальних композиціях 

Дюла Іяс, який жив в Ужгороді на початку ХХ ст. Серед кращих у цьому жанрі –

картина «Біженці». У творі художник відобразив події Першої світової війни, проте 

домінуючим у композиції був етнографічний підхід, що заважало глибшому розкриттю 

ідеї твору [202, с. 34].

Світську лінію жанрового живопису представляють полотна інших угорських 

художників, чия творчість була пов’язана із Закарпаттям. Банальні сценки з життя 

міщан, позначені псевдоромантичним настроєм, вирізняють твори Тігамера Маргітая 

(1859–1922). У творах «Останнє кохання», «Медовий місяць», «Сімейна трагедія» 

панували консервативні псевдоромантичні настрої. Життя народу не цікавило 

художника, тож орієнтованість на салонний живопис визначила творчі позиції 

художника до кінця життя.

Серед художників-жанристів означеного періоду виділяється творчість Юлія Ізая 

– викладача горожанської школи в Ужгороді, який на межі століть створив велику 

серію робіт з різними характерними сюжетами. На відміну від своїх попередників у

картинах художника присутній психологічний реалізм, а не банальна описовість чи 

фіксація історичного або етнографічного характеру.
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На початку ХХ ст. увага закарпатських митців зосереджується на висвітленні 

життя верховинців. На жаль, скупі відомості про мистецтво цього часу не дають 

повного уявлення про розвиток живопису загалом та жанрового живопису зокрема. 

Проте критик Є. Недзельський відзначав, що найбільшу увагу народному мистецтву та 

місцевим темам приділяли саме художники-аматори, а не професійні митці. Серед них 

дослідник виокремлював творчість доктора Йосифа Камінського, природознавця 

Олександра Грабаря, письменника Івана Сільвая та його сина Нила [131, c. 395). 

Численні твори на теми побуту та життя не виходили за межі етнографічних 

ілюстрацій, а часом вирізнялися ідеалістичним характером, що радше нагадувало 

солодкоголосу арію про працьовитих та щасливих «пейзанів» (селян). Для деяких 

художників (А. Новак, Т. Маргітай) жанровий живопис був лише полем творчих 

експериментів, при цьому вони не наголошували, а подеколи й свідомо уникали 

відображення специфіки та самобутності життя селян Закарпаття. 

У першій третині ХХ ст. значні досягнення в розвитку жанрового живопису 

спостерігаємо у творчості Шимона Холлоші – засновника відомої Нодьбанської школи 

живопису, педагога та реформатора угорського реалістичного мистецтва. Академічний 

метод, що формував головні напрями угорського живопису в другій половині ХІХ ст.,

втратив свою актуальність на межі століть. Важливим фактором розвитку живопису 

стало переосмислення образотворчих засобів. Нові принципи надавали інших якостей у 

сприйнятті і новому баченні художником натури. У творчій манері митця переплелося 

вперте дослідження реальності, відкритість до змін та інстинктивна спонтанність. 

Художник був прихильником простонародної теми і безпосереднього ліризму.

У середині 1880-х рр. навколо Ш. Холлоші згуртувалися молоді художники, а 

незабаром утворилося об’єднання, ідеєю якого було апологія нового мистецтва, в 

першу чергу реалістичного [304, c. 21]. У їх доробку переважають жанрові картини і 

портрети. У цей час у творчості художника спостерігалися зміни, що суттєво відрізняли

митця від його мюнхенських та угорських колег. Сюжетні полотна Ш. Холлоші 

вирізнялися психологічним наповненням у розгортанні сюжету. Це вже не просто 

фіксація події. Його увага була зосереджена на розробці характеристики героїв, що 

посилювалася живописними експериментами.
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«Угорський Барбізон» – живописна школа в Нодьбані (тепер Баю-Маре, Румунія) 

була створена Ш. Холлоші 1895 р., коли художник повернувся з Мюнхена в Угорщину, 

а згодом оселився у Нодьбані [146, c. 83]. Педагогічний метод митця базувався на 

вивченні законів кольору та форми предметів у природі, сприйнятті художником 

кольору та творенні за його допомогою форми. Тим самим художник прагнув закласти 

міцну реалістичну основу у творчості молодих учнів.

Під впливом робіт митців барбізонської школи Ш. Холлоші довгий час цікавився 

проблемою передачі повітря та світла через колір. Активна робота на природі все 

більше занурювала митця у вирішення проблем пленерного живопису. Художник 

багато років ретельно вивчав техніку імпресіонізму. Поступово у його картинах 

проявлялася експресія мазка. Проте митець так і не зміг подолати академічної 

прив’язаності до предметності світу, що супроводжувалося постійними внутрішніми 

протиріччями і сумнівами [304, c. 38].

У творах Ш. Холлоші звертає увагу на зображання селян та їхнього побуту 

максимально реалістичними засобами. Майстерність митця бачимо у жанрових 

композиціях «Дівчина, яка сміється» (1883), «Збирання кукурудзи» (1885) (Іл. А. 2.2). 

Прагнучи простоти художньої мови, він умів побачити красу в повсякденності та 

буденності. Ретельно вивчаючи повітряне середовище, тональні взаємодії в природі 

художник відкривав нові засоби художнього вираження. В угорському мистецтві на 

межі століть це стало прогресивним явищем та мало вплив на формування нових 

традицій у живописі [133, c. 12]. Із 1904 р. Ш. Холлоші оселився у Тячеві, що на 

Закарпатті. Навколо митця постійно гуртувалася молодь, тож незабаром і в невеликому 

гірському містечку виникла інтернаціональна колонія. Разом із учнями художник на 

пленері писав пейзажі та жанрові композиції з селянського побуту [202, c. 28].

У перший найбільш плідний період до «школи» примкнув Карой Ференці (1862–

1917), який, як і Ш. Холлоші, активно шукав нові форми художньої виразності. Услід за

колегою-наставником, художник сміливо заперечував канони академічного живопису. 

Уже через кілька років – в період розквіту творчості митця, під його керівництвом 

працював один з фундаторів закарпатського малярства – А. Ерделі [202, c. 42].
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Ш. Холлоші та І. Ревес мали безпосередній вплив на формування традицій 

закарпатського малярства на межі ХІХ–ХХ ст. Серед учнів визначних майстрів 

угорського реалістичного живопису зустрічаємо імена відомих закарпатських 

художників – К. Ізаї, Ю. Вірага, Й. Бокшая, А. Ерделі, Е. Грабовського, які успадкували 

від наставників потяг до відображення у мистецькому творі руху самого життя. Прояви 

імпресіонізму поєднувалися з пленеристичною традицією та стали антитезою до 

академізму, що панував в угорському живописі наприкінці ХІХ ст. [305, c. 48].

Здебільшого їхні твори були позначені могутніми кольоровими сплесками, широким 

недбалим мазком та любов’ю до яскравого сонячного освітлення. Досвід закарпатців, 

набутий під час європейських студій та у спілкуванні із угорськими художниками-

реформаторами, дозволив митцям відкинути штампи академізму і залучити до арсеналу

своїх творів пленерні та колористичні засоби імпресіоністичного та 

постімпресіоністичного живопису [85, c. 151]. Розвинений у творчості представників 

Нодьбанської школи ліричний пейзаж-етюд у подальшому визначив своєрідний 

різновид пейзажного жанру в закарпатському малярстві. Розклад тону на чисті кольори, 

відкрита живописна поверхня та корпусний мазок стали своєрідною абеткою для 

багатьох закарпатських художників першого покоління і визначили їхню особливість, 

що відрізнялась від тенденцій, властивих іншим мистецьким школам.

Досліджуючи міжвоєнний період закарпатського живопису, констатуємо, що 

формування мистецьких вподобань в Закарпатті великою мірою базувалося на 

народному мистецтві. Попри усталені критерії жанрової картини в дусі європейського 

реалістичного живопису кінця ХІХ ст. у живописі Закарпаття цей жанр розвивався під 

впливом модерних європейських течій. Геоетнографічний аспект долався шляхом 

переосмислення завдання у творчості митців. У цьому випадку обізнаність і володіння 

сучасними модерністичними прийомами стало виходом із ситуації «стилізованої 

етнографії». Поширення актуальних європейських стилів у творчості закарпатських 

художників першої половини ХХ ст. можна сміливо називати проривом периферійного 

герметизму, міцним підгрунтям якого була саме народна традиція. Органічний контакт 

з фольклором у всіх його проявах – основна риса живопису Закарпаття першої

половини ХХ ст., в якому вся сила пошуків митців була спрямована на розкриття душі і 
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стилю свого народу й краю через мистецтво [85, c. 149]. Цю особливість переконливо 

підтверджують твори 1920–1940-х рр. Й. Бокшая, Ф. Манайла, Е. Контратовича, Ю.

Вірага, А. Борецького, які широко ілюструють основні позиції розвитку жанрового 

живопису краю. 

Поступово долався провінціалізм у живописі. Художники прагнули віднайти 

нову форму, ідею в безпосередньому контакті із народним мистецтвом. Небезпекою 

при цьому був зовнішній декоративізм, надмірний етнографізм, які демонстрували 

твори художників зламу ХІХ–ХХ ст. Завданням художників булвідтворення в усіх 

нюансах свого особистого враження чи процесу духовного переживання. Саме така 

позиція стала актуальною і в закарпатському малярстві, що спричинило новий, якісний

рівень у розвитку та формуванні традицій живопису Закарпаття у міжвоєнний період.

Етнографічних зовнішніх ознак були позбавлені твори Юлія Вірага (1880–1949) –

студійця Нодьбанської школи-колонії, випускника Мюнхенської Академії мистецтв 

(клас Ш. Холлоші та Л. Льофтце, 1898–1899 рр.) та «Школи зразкового рисунку» у 

Будапешті (клас проф. Балло) [206]. Саме Ю. Віраг один із перших в мистецтві 

Закарпаття вводить зображення «обділених низів» міських жителів – ремісників, 

робітників та вуличних дітей. Це демонструють жанрові портрети «Дядечко Балінт» 

(1937) (Іл. А. 2.3), «Картяр» (1937), «Хлопчик з динею», «Забіяка», в яких характер 

портретованого розкривається в дії, а одним із основних елементів композиції є 

побутовий сюжет. У побутових картинах Вірага вперше фіксуємо звернення до 

соціальних мотивів. Розкриття національної своєрідності побуту стали вагомим 

компонентом його художньо-образних характеристик. В організації сюжетної дії Ю. 

Віраг виявляв тонку спостережливість, майстерно вмів показати дотепність ситуації та 

індивідуальну характеристику персонажів. Художник став творцем галереї численних 

образів безіменних «героїв вулиць», спостерігаючи за життям у різних його проявах. 

Йому вдалося втілити на полотні досі не розвинену тему в живописі Закарпаття – тему 

побуту та звичаїв міського населення рідного краю. Художник, зумів уникнути 

офіційної парадності і створити образи простих людей з народу, що вражають 

глибиною психологічної характеристики. 
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Визначною в розвитку жанрового живопису першої половини ХХ ст. стала 

творчість Й. Бокшая. Його мистецькі пошуки відповідали настановам часу та збігалися 

із реаліями становлення та розвитку професійного живопису Закарпаття. Життя, праця 

та побут закарпатців стали провідними темами у творах Й. Бокшая. Позитивний образ 

селянства став домінуючим у закарпатському живописі. «Будівництво», «Жнива», 

«Оранка на Верховині» – роботи художника 1920-х рр., в яких смисловим центром 

картини були люди. Буденні сюжети із життя селян позначені певним декоративізмом і 

демонструють особливу рису творчості митця – монументальне мислення. 

З великою достовірністю художник змальовує народні звичаї, обряди, буденні 

клопоти. Як правило, характерною рисою його робіт є деталізоване реалістичне тло на 

фоні якого розгортається сюжет. Уже в ранніх творах художник тяжіє до узагальнень та

синтезу життєвих вражень, позначених усвідомленням національної автентичності, 

відроджуваної на основі етнографічних реалій побуту закарпатців [119, c. 52]. 

Документальність у трактуванні сюжетів, детальна фіксація навколишнього життя при 

зовнішній барвистості та декоративності, дозволяють твердити про реалістичність як 

основу жанрових творів Бокшая, яким властива часова тривалість, взаємопроникнення

теперішнього з минулим і майбутнім. В той же час в імпресіоністичних пейзажах, 

художник виступає творцем одномоментного акту в ланцюзі вражень, пов’язаних із 

внутрішнім світом автора. «Зимовий танок», «Колядники», «Поливання» – акти 

сільського життя з певними театральними елементами. 

Художник безпосередньо і щиро передає характерні обличчя, рухи, уникаючи 

стилізації у трактуванні сюжету. Ця традиція, випрацьована в ранніх творах митця,

розвинена у картинах «Біля ткацького верстата» та «Бокораші». Гуцули в барвистих 

одягах з підкреслено широкими жестами сприймаються як символи на фоні 

реалістично трактованої природи. Композиція картини виявляє схильність художника 

до ушляхетнення народних образів, що, очевидно, виникла на грунті активної праці 

художника в портретному жанрі в цей час [164, c. 32]. Народність присутня у кожній 

деталі композицій. Художник прагнув відобразити душу народу, відкидаючи при 

цьому локальний провінціалізм, що переконує в його широті поглядів на завдання 

мистецтва. 
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До етапних творів митця відносимо картину «Базар в Ужгороді» (1927) (Іл. А.

2.4), тут Й. Бокшай показав себе майстром багатофігурної композиції у поєднанні з 

архітектурним пейзажем. Художник зумів наповнити сюжет виразними життєвими 

подробицями. Яскраво й соковито він передав стихійну життєрадісність базарного дня 

в Ужгороді. Буденну подію торговиці художник перетворив у святкове дійство, 

насичене динамікою й повнокровним життям. Роботу вирізняє колорит: стриманість 

темпери приглушує інтенсивну палітру олійного живопису. Стрімкий ритм кольорових 

плям – барвистих хусток й спідниць відтінює статичний міський архітектурний пейзаж. 

У 1926–1931 рр. Й. Бокшай створив 20 дидактичних картин (із 54 загальної 

кількості), видрукуваних Центральним видавництвом чехословацького учительства в 

Празі [91, c. 89]. За постановою Міністерства шкільництва і народної освіти 

Чехословацької Республіки від 1924 р. на заміну австро-угорським та німецьким 

настінним зображенням було прийнято рішення створити нові сучасні дидактичні 

зображення з усіх предметів. Зміст зображень відтворює краєвиди, побут та життя 

селян найсхіднішої частини Чехословацької Республіки. Варто заззначити, що 

відтворенню життя на Підкарпатській Русі було відведено понад третину зображень. 

У властивій для художника манері із ретельною деталізацією подаються усі 

основні сфери господарства селян Закарпаття: обробка дерева, сівба, жнива та збирання 

врожаю, сільський побут у різні пори року, перебудова Ужгорода тощо (Іл. А. 2.5–2.7). 

Відображені моменти народного побуту розгорнулися у зворушливу оповідь з 

відтінком святкової розкутості та життєвої безпосередності. Із зображень учні мали 

можливість у всіх деталях ознайомитися із усіма тонкощами ведення господарства, 

особливостями національного костюму закарпатських українців, соціальним станом

розвитку життя, що помітно вирізнявся на тлі Чехословаччиніи При цьому художник 

не ставив за мету показати соціальне життя верховинців, спираючись на критичний 

аналіз. У барвистих композиціях митець з великою любов’ю передає щоденний побут 

яскравими звучними тонами.

На відміну від попередніх угорських дидактичних шкільних картин П. Лампела,
помітна характерна для художника імпресіоністична манера творення художнього 

образу на противагу консервативній академічній угорській техніці [91, c. 93]. Виконані 
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закарпатцем художні унаочнення хвилювали життєвістю сприйняття образів селян, на 

чому акцентували його сучасники у численних публікаціях. Сьогодні 18 робіт Й. 

Бокшая зберігається у спеціалізованому відділі історії чеського шкільництва музею 

Коменського в Пшерові (Чеська Республіка).

Реалістичні образи закарпатських селян стали основою сюжетних полотен А.

Борецького – учня А. Ерделі та Й. Бокшая у Публічній школі малювання. Художник 

створив узагальнені образи великої емоційної сили. Оминаючи соціальну 

характеристику персонажів, митець намагався відкрити внутрішню силу гордих й 

волелюбних горян. Як і в творах Й. Бокшая, реалістичний виклад на картинах 

художника переплітається із поетичною імпресіоністичною одухотвореністю. Подібні 

ремінісценції проявлялися упродовж усієї творчості митця, адже у картинах художник 

прагнув узагальнити і звеличити народний типаж верховинця, підкреслити поетичний 

бік його образу, утвердити ідеал духовно здорової та фізично розвинутої людини. Так, у 

циклі картин «Народні танці» А. Борецький майстерно розкрив волелюбний і

непокірний характер горян, внутрішній світ та душу народу. У легкій, дещо етюдній 

манері митцеві вдалося створити образи монументальні за своїм звучанням [48, c. 6]. 

При цьому художнику властива гострота та різкість висловлювання. У зображенні 

народного середовища відчутний душевний протест, що має радше романтичний, ніж 

соціальний характер. Фігури людей у роботах «Біля розп’яття», «Танці» автор стилізує, 

що додає психологічного навантаження вирішенню сюжету.

Народницькими студіями для А. Борецького стали роки, проведені у Великому 

Бичкові на Рахівщині. Учителюючи протягом 1938–1945 рр. у гірському селі, художник 

зафіксував в численних замальовках народні звичаї, обряди, важку працю лісорубів, 

бокорашів й селян високогір'я, що відтворено у динамічних композиціях. Те, що раніше 

проявлялося як романтична мрія, тепер у творах втілюється як реальність нових 

суспільних відносин (Іл. А. 2.8–2.10).

Андрій Коцка (1911–1987), як і А. Борецький, був учнем А. Ерделі та Й. Бокшая у 

Публічній школі рисунку, де сформувалися його естетичні вподобання під впливом 

творчості Ерделі. Чи не єдиний з художників-ужгородців А. Коцка активно вивчав 

життя верховинців, працюючи вчителем двокласної народної школи в с. Тихому 
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Великоберезнянського округу протягом 1931–1935 рр. [25]. Неприкрашений побут 

селян, тяжкі умови праці художник наполегливо фіксував на світлинах. Згодом 

документальна фіксація побаченого стала основою для створення чималої кількості 

побутових картин та пейзажів, в яких постають характерні типажі верховинців. 

Уже на спільній виставці із А. Борецьким 1933 р. (30 картин) та персональній – у 

1935 р. (близько 50 картин) [25, c. 3] полотна молодого художника вирізнялися 

авторською манерою, що особливо помітно проявилося у портретах, пейзажах та 

фігуративних композиціях. Для художнього методу А. Коцки був властивий 

синтезований підхід, коли через численні обличчях селян автор намагався показати 

узагальнений, типовий образ верховинців без надмірної деталізації. Навмисне 

спрощення форм, площинність композиції, натомість яскраві звучні кольорові 

співвідношення вирізняли художню манеру митця. «Верховинка за шитвом» (1936), 

«Зима в селі», «Ярмарок», «На старій Верховині» (1930-ті) (Іл. А. 2.11–2.13) мають риси 

певної ідилічної споглядальності, де автор прагнув до широких узагальнень та 

асоціативної активності картинних образів. На відміну від А. Борецького та Ю. Вірага, 

художник уникав активного розгортання сюжету. У композиціях панувала статичність, 

що надавала образам ідилічно-сентиментального звучання та романтичну настроєвість. 

Після персональної виставки А. Коцки у 1936 р. з приводу творчості опублікував 

свої думки вчитель художника А. Ерделі. «Русина з Верховини зображає як ніхто 

краще, майже пуританськи. В його картинах багато природи, багато патріархальної 

сили, багато вічного. Оточуючий світ сприймає широко. Всюди бачить великі 

особистості і велику цілісність. Це якраз надає своєрідності його верховинським 

сюжетам, в яких зображена горянська багатобарвність, переливчата краса великими 

лініями до спільного знаменника» [119, c. 53]. 

Виставка творів художника в Будапешті 1939 р. була високо оцінена фахівцями. 

Увагу критиків привертав свіжий колорит картин, сміливі узагальнення, що 

сприймалися мов «смілива казка майстра точної руки». Художник досягнув 

дивовижної гармонії форм та кольору, а багаторічні спостереження оформились у 

цілісний образ – епос з життя гірського краю. 
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Невдовзі після цього А. Коцка отримав стипендію на студії до Римської академії

мистецтв св. Луки, де протягом двох років вдосконалював свою майстерність, 

вивчаючи європейську живописну спадщину [25]. Упродовж кількох воєнних років 

художник створював галерею портретів, де увага митця зосереджена на нових 

колористичних пошуках, проблемах розв’язання освітлення та розкриття психо-

емоційного стану героїв. 

Творчість Ф. Манайла, який разом із Й. Бокшаєм та А. Ерделі стояв біля витоків 

закарпатської школи живопису, можна сміливо назвати «енциклопедією Верховини». У 

полотнах митця прочитуються не тільки етнографічні студії, але модерністичні течії 

ХХ ст., що засвідчують жанрові твори 1928–1944 рр. 

Художній доробок Ф. Манайла показовий своїм патріотизмом, етнографічністю 

та місцевою специфікою, органічним синтезом глибокої народної, ще язичницької за 

походженням, містичної за духом художньої традиції з модерними пошуками 

західноєвропейського живопису [75, c. 56]. У жодного іншого закарпатського 

художника цей синтез не відбувся так повно й органічно.

Зокрема, Є. Недзельський вказував, що у соціально-побутових сценах, жанрових 

композиціях митця розкривається дійсність довоєнного краю, осмислена і окроплена 

гіркими сльозами журби і туги. Дослідник відзначав, що для вироблення індивідуальної 

манери Ф. Манайла виняткове значення мало спілкування з верховинцями.

Ще студентом Ф. Манайло, приїжджаючи на канікули додому, мандрував по 

селах Закарпаття. Малював та збирав матеріали, пов’язані з народною культурою, 

побутом, звичаями та етнографією. Рисунки Ф. Манайла свідчать про його 

зацікавлення конкретно-змістовою суттю народного мистецтва. Це – детальні 

замальовки вишивок, предметів господарювання, побуту, культу, різьби тощо, з яких 

видно, що у першій третині ХХ ст. Закарпаття було одним з фольклорно-архаїчних 

центрів Європи. 

Майстер бачив у реальному не лише логічність, але й знакову кодовість, що 

пов’язує духовні уявлення і реальну потребу. Постійно дивувався незліченій кількості 

безцінних народних скарбів та їхньому високому художньому рівню. Він намагається 
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прослідкувати своєрідність слов’янського мислення, вишукати слов’янські архетипи –

знаки води, хліба, квітки, дерева, що закодовані у творах прикладного мистецтва. 

Ф. Манайло з дитячих років увібрав у свою свідомість самий дух народних 

легенд, приповідок, повір’їв, які визначали той національний романтизм, котрий був 

характерний для багатьох молодих художніх шкіл. Водночас цей романтизм не закрив 

від художника суворої правди життя. Знавець фольклору Ф. Манайло прекрасно 

володів і відчував найтонші особливості побутового устрою та праці верховинців [72, c. 

205]. 

До ранніх робіт художника належить картина «Дідо-бідняк» (1932), що стоїть 

дещо осібно у творчості майстра. Більше він не написав жодного портрета. Уже тут 

поряд з реалізмом автор намагається по-народному типізувати одну, окремо взяту 

людину, піднести зображення до символу. У цій ранній роботі відчутна 

експресіоністична тенденція у творчості художника, яку він зумів поєднати із 

традиціями народного мистецтва. Динамічна, груба лінія, спрощені форми, дисонуючі 

локальні кольори – засоби, які позначені впливом західноєвропейських напрямків. 

Портрет діда – це не просто образ селянина. Це історико-художній документ, який 

допомагає нам зрозуміти і відчути дух нашого складного минулого. 

У багатьох картинах Ф. Манайла з народного побуту («Цар», «Вогнище», «Дід-

лісоруб і онук», «Вівчар» та інші) відчувається потяг художника до символізму, 

героїзації і монументалізації простих людей з народу, широкого епічного розмаху. 

Своїх героїв художник наділяє стихійною, часом казковою силою, в якій прочитується 

коріння давньої слов’янської міфології (Іл. А. 2.14) [303, c. 295].

Іншою важливою для Ф. Манайла стала тема смерті і пов’язаної з нею багатої 

закарпатської обрядовості [104, c. 109]. Ця тема хвилювала тоді багатьох художників 

Закарпаття. «Скорбота» (1942) (Іл. А. 2.15) здається на перший погляд фантастичною і 

неправдоподібною. Картині притаманна гіперболізація, зміщення багатьох звичних 

уявлень, пропорцій і масштабів. Паралельно до теми смерті і поховальної обрядовості 

Ф. Манайло активно розробляє і протилежну до неї тему – обрядовості весільної, котра 

була не менш колоритною на Закарпатті – картини «Помиванки», «Весілля», 

«Гуцульське весілля» (Іл. А. 2.16) тощо.
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Одну із картин, що зображує вівчаря з палицею-герлигою, автор назвав «Цар». І це 

справді володар карпатських полонин. Водночас це цілком імовірна контамінація двох 

євангельських образів – пастухів і царів, що першими прийшли вклонитися 

новонародженому Ісусові Христу або образ давньоєврейського царя-пастуха Давида. 

Той же образ селянина-царя (і його принца-спадкоємця) бачимо на картині «Дід з 

онуком» (1939) (Іл. А. 2.17). Дід-лісоруб зображений у святковому червоному 

сердакові. Композиційний центр картини становить гіпертрофована натруджена рука 

лісоруба з величезними мозолистими пальцями. Тема праці для майстра завжди була 

ядром усієї народно-поетичної естетики. 

У цілому ряді ранніх картин Ф. Манайла втілено ідею ладу, порядку, світової 

гармонії. Картина «Іван Сміливий» (1941) та «Сильний Іванко» (1940) за мотивами 

народних казок нагадує народний стінопис, розмальовку дерев’яних скринь-гардеробів 

чи кухонних полиць. В основі її композиції – соковита орнаментальна в’язь, де 

знайшлося місце і героєві, і чудовиськам, що боязко втікають від Іванової палиці. 

Видатний закарпатський письменник Іван Чендей відзначив: «Манайло-живописець –

найпрекрасніше, що могло прийти на світ на Закарпатті з народних глибин» [280, с. 65]. 

І сам Ф. Манайло твердо усвідомлював народні корені власного мистецтва: «Щедра 

була до мене рідна земля: коренями своїми, фарбами, смаком свого мистецтва, котрі 

живили мою палітру... Я щасливий і вічно вдячний своєму народові» [273, с. 183].

У Ф. Манайла були свої принципи використання етнографізму в мистецтві. Він 

прекрасно знав побут і матеріальну культуру гуцулів. Митець розумів, що кожен 

предмет має власну природу – баклага, вишивка, килим тощо. Тому атрибути 

народного життя завжди виступають у його роботах творчо переосмисленими, 

пропущеними через свідомість сучасної високоосвіченої людини (Іл. А. 2.18).

Багато картин Ф. Манайла важко назвати жанровими сценами у традиційному 

розумінні цього терміну. Хоч вони ґрунтуються на вивченні і найуважнішому 

спостереженні реальної дійсності, проте вирізняються своєрідною інтерпретацією. 

Народність творчості Ф. Манайла проявляється і в її глибокому демократизмі, що 

притаманний загалом усьому класичному живопису Закарпаття [80, c. 396]. Багато 

Манайлових сучасників теж правдиво відображали життя, побут і образи рідного 
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народу. Проте жоден з них не заглиблювався так сильно у народне життя, його основу і 

головний зміст – працю [201, c. 91]. Так, замість гуцулів у барвистих костюмах Ф. 

Манайло подає приголомшуючого «Сліпого» з жовтими очима на вирлоокому обличчі, 

з фантастичною рукою, яка багато років тягнулася за милостинею, і великими босими 

ступнями, що пройшли сотні важких доріг (Іл. А. 2.19). Поряд з ним – крихітна 

дівчинка-поводир, яка ледь дістає до колін сліпця, а над його головою – палаюча 

криваво-червона куля. Так, мабуть, уявляється сонце спекотливого полудня у думках 

незрячого. 

Таким чином, народність художника трималася на трьох основах. Перша – це 

церква і пов’язане з нею образотворче мистецтво, а саме іконопис, монументально-

декоративний живопис, скульптура, архітектура, різьблення іконостасів і вівтарів, 

оправа книжок, оздоблення богослужебних атрибутів. Друга – це багатющий 

закарпатський український фольклор. Третя – народне малярство, розвинене

декоративно-ужиткове мистецтво краю. 

Одним із проявів Манайлової народності є орнаменталізм, котрим проникнута 

більшість його картин. Митець завжди був переконаний у необхідності якнайглибшого 

вивчення закарпатського орнаменту – однієї зі складових частин народного мистецтва в

галузі різьбярства і вишивки, килимарства та оздоблення побутових предметів [303, c. 

296]. Проте його цікавили не зовнішні ознаки, митець прагнув заглибитися у суть 

орнаменту, збагнути його глибинний, прихований символічний смисл. 

Народність Ф. Манайла не є якимось поверховим нашаруванням, привнесеним 

ззовні у його духовний світ. Навпаки, вона зумовлена глибинними духовними 

процесами, притаманними як його індивідуальній біографії, так і тогочасним

громадсько-політичному і культурному життю на Закарпатті в цілому [301, c. 28]. 

Звернення Ф. Манайла до численних елементів народної традиції зумовлене його 

прагненням опертися на міцні, перевірені часом народні підвалини в тогочасних 

ідейно-естетичних пошуках митця, характерних для його покоління закарпатської 

інтелігенції в цілому, котра, опановуючи в умовах чехословацької демократії модерні 

досягнення світової цивілізації, прагнула все ж не поривати кореневі зв’язки з 

батьківською землею і рідним народом.
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Образним втіленням передвоєнної доби в історії Закарпаття стали твори учня А. 

Ерделі та Й. Бокшая – Ернеста Контратовича (1911–2009). Експресіонізм, що яскраво 

проявився у творчості художника, зумовлювався не механічним засвоєнням високих 

західних зразків чи наслідуванням місцевих колег, а складними особистими духовно-

естетичними пошуками вираження переживань та громадянської позиції, що було 

характерно для багатьох художників у міжвоєнний період. Сам А. Ерделі у 1941 р.

писав про експресіонізм у статті «Унгварські художні тижні»: «Експресіонізм є 

інтелектуальним художеством. Не многі наслідують сей напрям, але ще менше 

розуміють його» [118, c. 169]. Ще у ХХ ст. мистецтвознавці помічали ознаки 

експресіонізму, що проявлялися у творчості А. Ерделі, а згодом і його учнів – Е. 

Контратовича, А. Коцки, А. Добоша. 

Жанрові полотна Е. Контратовича 1930-х рр. акцентують увагу на загальному 

зубожінні закарпатського селянства. Гостро соціальні твори 1938–1939 рр. просякнуті 

настроями відчаю та болю, що тісно переплелися із історичними подіями: трагедією 

Карпатської України, окупацією краю гортистською Угорщиною, посиленням репресій 

проти національно свідомої частини суспільства. Це – образне втілення доби, а не 

данина мистецькій мові в дусі експресіонізму. «Бідна Верховина» (1939), «Безробітний 

бродяга» (1938), «Перед грозою» (1936), «Похорони бідняка» (1939) – твори, метою 

яких є показ того, що знаходиться «за явищем» події, а саме – його сутності (Іл. А. 2.20–

2.23).

Серія картин з народного життя з’явилася не одразу. Їй передували численні 

замальовки, адже понад 10 років (1932–1944) Контратович вчителював у 

верховинських селах Луг, Ужок, Суха, тож лише принагідно віддавався творчій праці

[24]. Альбоми художника протягом років наповнилися характерними начерками, у яких 

зафіксовані типажі, деталі побуту та інтер’єрів селянських хат, характерних жестів і

поз, особливості костюмів горян. З середини 1930-х рр. пейзажні твори Е. 

Контратовича збагачуються стафажем, а зміст все частіше акцентується на 

зростаючому зубожінні селян Закарпаття. 

Наприкінці 1930-х рр. з’явилася серія зображень жебраків. Тривожний колорит 

створював атмосферу розпаду, коли людина сприймалася загубленою в часі і просторі. 
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Загальний настрій картин посилювався колірним вирішенням, де панувала майже 

монохромна гама або відтінки синьо-зелених чи фіолетових барв. Стримана гама 

підпорядкована загальному настрою тихої безпросвітності. Поєднання складних 

образів та асоціацій втілювало образ доби, драматизм якої посилювали гіперболізовані 

експресивні форми.

Відсутність деталізації і моделювання, площиність зображень дозволяли 

художнику розгорнути сюжет у несподіваному ракурсі, надати йому гостроти і напруги 

символічного значення. Він ніби навмисно деформував образи, аби підкреслити їхню 

недосконалість, недовершеність, а подеколи потворність. Відтворення страждання 

верховинців – переживання Е. Контратовичем соціального гноблення рідних

закарпатців. У довоєнних картинах художник досягає апогею в змалюванні жахливого 

становища селянства Закарпаття. Аби посилити емоційне звучання творів, митець, як і 

Ф. Манайло, використовував фольклор та міфологію Карпат, насичуючи композиції 

алегоріями і символами («Відьма», 1939). «Мистецтво має бути народним і правдивим

– вважає хтось. – Все в картині слід підкоряти вимогам композиції, не боячись відмови 

від найефектніших деталей на її користь. Прагнути до лаконічності й простоти 

необхідно як у сюжеті, так і в його реалізації» [151, c. 10].

Гостросоціальні картини художника не викликали схвалення в офіційних колах. 

Проте його колеги, а головне вчителі – А. Ерделі та Й. Бокшай – усіляко підтримували 

молодого митця. Так переглядаючи довоєнні картини Е. Контратовича А. Ерделі 

написав учневі теплого й схвильованого листа, в якому закликав його й надалі 

наполегливо працювати, щоб досягти справжнього успіху [151, c. 12], а угорський 

мистецтвознавець і художник Аба Йозеф називав митця «виразником життя 

верховинців» [151, c. 13].

Окрім соціальних спостережень, у довоєнній творчості художника активно 

розвивалася фольклорна тема, що втілена в численних картинках обрядових свят. Ці 

роботи вирізнялися не лише радісними колористичними поєднаннями, але й загальним 

образним станом. Підкреслена декоративність – основний принцип композиційної 

будови творів. Слід відзначити, що етнографічні твори Контратовича своїм ритмом 

суголосні із закарпатськими коломийками, в яких гострий танцювальний ритм 
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змінюється протяжним заспівом. Для смислового розширення образів, автор творів 

«Колядники» (1935), «Процесія» (1940), «Храм» (1940-і) широко використовував 

усталені народні паралелізми для передачі найтонших «обертонів» звичайних 

обрядових дійств. 

У роки Другої світової війни Е. Контратович став чи не єдиним закарпатським 

художником, у творчості якого відображена ця злободенна тема. Митець уникнув 

принципу натурального спостереження в розробці цієї теми, а радше перевтілив і

«прожив» її у творах крізь власне бачення. Як і більшість закарпатців, він був 

учасником воєнних подій у лавах угорської армії, пройшовши шлях від рядового до 

молодшого сержанта [18]. Протягом кількох років Е. Контратович вів «польовий 

щоденник», де фронтові враження зафіксовані у начерках велетенських хрестів та 

згорьованих біженців. Автор не зображував батальні сцени, адже людські долі й емоції 

його цікавили завжди більше ніж безпосередня фіксація подій. «Бідна сирота» (1943)

(Іл. А. 2.24), «Евакуація на Верховині» (1945), «Ведуть заарештованих» (1942), 

«Бункери» (1942–1944), «Перед грозою на полонині» (1940-ві) – картини, де жах тих

подій глядач побачив у виразах облич та позах дійових осіб композицій. Їхніми героями 

залишилися звичайні селяни, але, на відміну від довоєнних картин, позбавлені проявів 

активного протесту. 

Майстерність творчості Е. Контратовича у міжвоєнний період проявилася у його 

вмінні створити художнє узагальнення за допомогою найпростіших засобів і образів, 

без складних абстрактних понять, надміру метафор або складних символів. Якщо Ф.

Манайло будував свій образний ряд на бездоганному знанні етнографії Закарпаття, то 

Е. Контратович був знавцем і виразником образного ладу душі селянства [155, c. 6]. 

Йому як нікому іншому вдалося відобразити діалектику народного життя, що у 

закарпатському малярстві стало першим проявом соціально-побутового жанру. 

Натомість у спадку А. Ерделі майже немає жанрових полотен. Побутові 

композиції найчастіше не пов’язані з активними діями. Художник явно уникав 

розгорнутого сюжету. Персонажі картин постають у тісному зв’язку з їхнім внутрішнім 

світом і нерідко саме пейзаж ставав головним виражальним засобом сутності людей (Іл. 

А. 2.25). Пейзажу належить суттєва роль у поетизації теми – він виражає оптимістичне 
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начало життя. Поетичність жанрових картин набула у творчості А. Ерделі найбільшої 

одухотвореності, що розкриває тему єднання людини і природи. Світ особистості 

замкнений перед зовнішніми виявами емоцій, у жанрових картинах художника більше 

говорили пози, жести чи положення тіла. Цей факт пояснюється тим, що поле 

мистецьких пошуків А. Ерделі у різних жанрах було зорієнтовано на розкриття 

внутрішнього світу, психологічних граней явища, події чи людини. Навіть у пейзажах 

художник послідовно відкривав «самодостатню красу» рідної «географічної широти» 

[132, c. 262].

Аналізуючи жанрові сцени в інтерпретації митця, констатуємо, що люди – лише 

анонімні застиглі форми, відтінки загальної образної палітри картини («Дівчата на 

річці» (1930-ті), «Батьки художника в саду» (1932)). Дрібномасштабні зображення 

людей подеколи сюжетно незначні перед зображенням живописного природного тла. 

Присутність внутрішньої дії дозволяє віднести ці композиції до жанрових творів, а не 

до пейзажних. Сюжетні композиції є органічною часткою зображуваного ландшафту. У 

кожному випадку присутність людини в пейзажі привносить відчуття плину життя та 

одухотворює природу. У виборі засобів художник вдавався до модерного візуального 

словника художніх прийомів: відхилення від реалістичності форм, стилізації зображень

та дисонуючих кольорових комбінацій [72, c. 207].

Ретроспективний погляд на розвиток побутового живопису Закарпаття у першій

половині ХХ ст. дає підставу твердити, що розвиток цього жанру має чітко окреслені 

напрями із характерними художніми ознаками: 

а) етнографічний – сцени народного життя: обрядові, побутові, міфологічні, 

вирішені у декоративній манері в синтезі із реалістичною (Й. Бокшай, А. Борецький) 

або експресіоністичною подачею художніх образів (Ф. Манайло, Е. Контратович).

б) соціальний – реалістично передані картинки з життя верховинців, злободенні 

ілюстрації міжвоєнного життя, коли основним засобами формотворення є принципи

експресіонізму в поєднанні із фольклором як уособленням народної філософії (Ф. 

Манайло, Е. Контратович).
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в) світський – жанрові портрети, побутові сцени життя міських жителів, в яких 

головними виражальними засобами є реалістична манера (Ю. Віраг, Й. Бокшай) або 

модерністичні прояви (А. Ерделі, Ф. Манайло, А. Коцка).

Попри домінування в образотворчій практиці Закарпаття жанру пейзажу, у 

жанрових картинах художники відображають особливості побуту, культурної інтеграції 

села і міста, народні вірування та звичаї. Тематично жанрова картина у 1920–1930-х рр.

охоплює наступні сегменти народної культури:

а) релігія – обряди, християнські звичаї, магічні язичницькі вірування, залишки 

язичництва;

б) побут – житло, предмети вжитку, харчування, сімейні та побутові традиції:

в) діяльність людини – ремесла та торгівля.

Висновки до розділу 2

Після входження Закарпаття до складу Чехословаччини значно поліпшилися 

умови для розвитку культури українського населення, у порівнянні з періодом австро-

угорського панування. Внаслідок цього інтелігенція краю зросла кількісно та отримала 

широкі права і можливості для розвитку національної культури.

Мистецьке життя в Закарпатті у міжвоєнний період вирізнялося послідовністю, 

змістовністю подвижницькою працею українських, угорських, чеських та словацьких

діячів культури, художників і мистецтвознавців. Розмаїте і повнокровне культурне 

життя в часи Чехословацької Республіки було наскрізь пройняте намаганням зберегти

традиції і представити їх за допомогою нових засобів європейського мистецтва. Серед

головних питань, які хвилювали ужгородське мистецьке середовище напередодні 

Другої світової війни, було питання пошуку власного шляху та способів збереження 

національної неповторності в умовах тогочасного європейського мистецтва.

Одним із постійних чинників, що позначився на формуванні обличчя культури 

Закарпаття в цей період, було народне мистецтво, яке, не зважаючи на державні устрої, 

протягом століть зуміло зберегти свої рустикальні та патріархальні форми. 

Дослідження і пропаганда народного декоративно-прикладного мистецтва, вивчення та 
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збереження пам’яток дерев’яного сакрального будівництва, збирання фольклору –

процеси, що відображають культурно-мистецьку політику уряду Чехословаччини. 

Особливістю образної системи у творах побутового живопису довоєнного 

періоду стала асоціативність, багатство алегорій, а також розгортання фабули на фоні 

пейзажу, що не обмежує глядача поверхневим прочитанням сюжету чи фіксацією події. 

Орієнтація на відтворення повсякденного життя верховинців була зумовлена тим, що 

більшість художників, які стояли біля витоків закарпатської школи, – вихідці з села.

Епоха неоромантизму стимулювала митців занурюватися в традиції, тому цілком 

природнім було захоплення митців народним мистецтвом, що у 1920–1930-х рр. в

Закарпатті лишалося патріархальним і неураженим цивілізацією. Чимало художників 

працювало вчителями у найвіддаленіших куточках Верховини (Е. Контратович, З. 

Шолтес, А. Коцка), де, уникаючи описовості, відтворювали природність людської 

поведінки та втілювали загострені соціальні характеристики персонажів. Багатьом 

удалося створити синтетичні й узагальнені образи великої емоційної сили, відкрити 

внутрішній дух, міць гордих і волелюбних горян, при цьому реалістичний виклад у них 

переплітався із трагічністю експресіонізму. 

Перша половина ХХ ст. – період становлення і бурхливого розвитку регіональної 

школи живопису, час «переакцентації» естетичних смаків міщан – основних 

поціновувачів мистецтва у краї, – які наполегливо пробували змінити. Звідси лаконізм 

та напруженість форми, що стали в ті часи синонімами місткого та насиченого змісту 

творів. Митці тяжіють до духовної та соціальної характеристики героїв, життя яких 

органічно пов’язане із природою рідного краю та широким колом соціальних проблем. 

Ці твори змінили масштабне співвідношення людини та середовища, коли герої 

сюжету виступають у невідривному зв’язку із давніми традиціями свого народу.
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РОЗДІЛ 3

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЖАНРОВОГО ЖИВОПИСУ ЗАКАРПАТТЯ У ПЕРШІ 

РАДЯНСЬКІ ДЕСЯТИЛІТТЯ (1945–1972)

3.1. Культурно-історичний та ідейно-естетичний контекст розвитку 

закарпатського живопису

Тоталітарна доба в історії Закарпаття розпочалася приходом та встановленням 

радянської влади, після возз’єднання із Радянською Україною у 1946 р. Панівна 

комуністична ідеологія, що сприймала все європейське з пересторогою, а радше із 

упередженням чи повним запереченням, прагнула перетворити чарівний куточок –

Срібну Землю – на типовий радянський простір. 

Трагічні події Карпатської України, панування гортіївського режиму, страждання 

і репресії воєнного часу пояснюють сподівання закарпатців, пов’язані із приходом 

радянських військ. 26 листопада 1944 р. з’їзд народних комітетів у Мукачеві прийняв 

рішення про возз’єднання Закарпатської України з Радянською Україною. Не дивно, що 

більшість художників  приходу нової влади щиро раділа та мала великі надії 

«…перетворити Закарпаття на квітучий край Радянської України» та на «…край 

трудівників, що стали господарями своєї землі» [202, c. 52]. Однак захоплення «новою 

владою» тривало недовго. Як згадує народний художник України, академік НАМУ 

Володимир Микита, прихід «носіїв» російської культури, перлинами якої були 

творчість О. Пушкіна, Л. Толстого, Ф. Достоєвського, у його рідному с. Ракошино, що 

на Мукачівщині, тривав трохи більше доби. Підтвердження його слів знаходимо і у 

спогадах Павла Бедзіра, який через бажання стати художником двічі намагався утекти 

через кордон до СРСР. Чотирнадцятирічного хлопця – сина православного священика 

два тижні протримали у конюшні та відпустили зі словами: «Йди, сине, додому, бо тут 

тобі буде погано» [88, c. 23]. 

Мистецтво Закарпаття після входження до СРСР опинилося під ідеологічним

тиском, коли потрібно було дотримуватися «спільних і єдиних» творчих методів 

соціалістичного реалізму. Новій владі вкрай необхідними були пролетарські митці –

«товариші-художники». Керуючись апробованими методами, в мистецтво краю 
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вживлюється соцреалізм, догмою якого було «правдиве, історично-конкретне 

зображення дійсності в її революційному розвитку» [47, c. 81]. Так на довгі роки в

радянському мистецтві Закарпаття запанував метод соцреалізму, інструментами якого 

були грубе втручання у творчість, нетерпимість до «чужорідних» художніх явищ. 

Домінантою стало авторитарне управління та нормативні програми, що не могло не 

відбитися на стилістиці творів [82, c. 129]. 

Труднощі реалізації засад соціалістичного реалізму та партійності в Закарпатті 

становив той факт, що насамперед це була доктрина політична, а не естетична. 

Тоталітаризм нового ладу деструктивно позначився на культурі краю. Адже його 

національне самоствердження відбулося за часів Чехословацької Республіки, президент 

якої Т. Г. Масарик стверджував, що «національна ідея є ідея культури» [32, c. 99]. Це 

докорінно вирізнялось від дуалістичної концепції офіційного творчого методу, що 

вимагав відображення штучно створених ідей у реальних формах – так званого 

«реалістичного відображення дійсності», які в повсякденному житті були геть іншими. 

Митці краю, виховані на традиціях європейського мистецтва першої половини ХХ ст.,

були позбавленні можливості індивідуального відображення дійсності та в короткий 

термін мали засвоїти ідеї «реалізму на замовлення». Беззаперечно, що ідеї «поборників 

новаторства художників, їх сміливих пошуків на головній лінії розвитку 

соціалістичного мистецтва» [230, c. 47] викликали внутрішній спротив та болісні 

переживання в багатьох художників. Це яскраво ілюструють записи в щоденнику А. 

Ерделі післявоєнного десятиліття. «Останні десять років – у віці, коли людина має зріле 

бачення і внутрішню духовну потребу виражати себе – моє мистецтво зазнає постійних 

ударів. Але що є мистецтво? Чи варто працювати, якщо людина працює марно? Хоча, 

щоб я не робив – не можу зробити інше, ніж те, що закладено в моїй сутності. Як мені 

бути, якщо моє єство сповнене райдужними фарбами?», – писав художник у 1954 р.

[117, c. 410]. 

Проникнення комуністичної ідеології у сферу образотворчого мистецтва 

Закарпаття співпало з другою із трьох хвиль розвитку соцреалізму 1945–1960-х рр., які

означує сьогоднішня мистецтвознавча наука [231, c. 515]. Так, Орест Голубець виділяє 

три основні напрями впливу офіційної ідеології у сфери діяльності художників: 
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створення спілки художників, вищого навчального закладу радянського типу і ревізію 

музейних колекцій [94, c. 38]. Ці методи були відпрацьовані у Харкові, Києві та Львові. 

На Закарпатті нова радянська влада діяла виважено й без поспіху: 1945 р. в Ужгороді 

відкрито державний університет, 1946 р. – створено обласну організацію закарпатських 

художників УРСР, закарпатський обласний державний український музично-

драматичний театр, художній навчальний заклад, відкрито обласну філармонію та 

наукову бібліотеку, 1948 р. – обласну картинну галерею. Ідейно-концептуальна мета 

соціалізму, що спонукала до творчості широкі народні маси, на перших порах 

активізувала розвиток науки, культури та мистецтва Закарпаття [84, c. 71]. 

Занепокоєння інтелігенції викликали дії Народної Ради Закарпатської України. 

Так, у грудні 1944 р. видано розпорядження № 7 «Про конфіскацію, вилучення всієї 

ворожої літератури в бібліотеках, школах в Закарпатській Україні» [37, c. 179], що 

призвело до знищення десятків тисяч цінних книг, манускриптів, документів. Репресії 

угорців та німців Закарпаття 1945 р., ліквідація греко-католицької церкви 1949 р., 

комендантські години – лише частина «новацій» комуністичної влади. Закарпаття 

поринуло в новий етап своєї історії – «інший ступінь свободи», де свобода стала 

залежною від основного мірила буття і загальнолюдської свідомості – ідеології. 

Художники не могли уникнути ідеологічного тиску і в різний спосіб намагалися 

пристосуватися до тогочасних реалій [82, c. 130]. 

Із середини 1940-х рр. в українському живописі почала домінувати підміна 

зображення реального життя його прикрашанням. До творчості художників ставилися 

тематичні вимоги, заохочувалося зображення переваг радянського способу життя, 

відновлення зруйнованого народного господарства, боротьба за мир і дружбу народів. 

Нове звучання отримала тема праці та соціалістичного побуту. Для живопису 

Закарпаття, що на загальноукраїнському фоні вирізнявся своєю індивідуалістичністю, 

формально-пластичними прийомами, ця тематика була явно чужорідною. Уже у липні 

1945 р. відбулася перша – «одна з найкращих» – обласна виставка в умовах радянської 

влади, участь у якій взяло 26 художників зі 120 експонатами [1, арк. 3]. «Виставка 

маленька, але справляє хороше враження, особливо коли згадаєш, що і населення в 

Закарпатській Україні близько шестисот тисяч. Вся виставка пройнята наскрізь 
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національним колоритом і ніби змагається з красою природи. За змістом це переважно 

пейзажі і побутового жанру картини, але в багатьох роботах відбито і глибокий 

філософський зміст», – писав про першу виставку письменник Петро Панч. На думку 

автора у творчості закарпатців у той час все ще превалювала форма та «стан боротьби із 

різними “ізмами”» [208, c. 15–16].

Згодом твори закарпатських художників експонувалися на VIII Республіканській 

художній виставці в Києві. Через перипетії з доставкою творів закарпатських 

художників для експозиції за сприяння В. Касіяна було відведено окремий зал у Музеї 

російського мистецтва [189, c. 132]. 33 картини дванадцяти художників Державною 

закупівельною комісією відразу були придбані для Українського музейного фонду. 

Серед представлених робіт домінував жанр пейзажу та кілька жанрових картин, що 

відтворювали життя верховинців до та під час Другої світової війни (Е. Контратович 

«Зруйнована хата», Ф. Манайло «Втеча» та «Весілля», Й. Бокшай «Дівчата», А. Добош 

«За пранням», В. Кутлан «Молотьба») та кілька тематичних творів про новітні події –

визволення та возз’єднання Закарпаття з Українською РСР (А. Борецький та Ф.

Манайло «Зустріч Червоної армії» (Іл. А. 3.1–3.2), М. Розенберг «В концтаборі» та 

«Інтерновані»). 

З листа Голови Спілки радянських художників України В. Касіяна дізнаємося 

про високу оцінку діяльності ужгородських художників, що засвідчує відбір п’яти

картин до участі у Всесоюзній виставці у 1946 р. [7, арк. 1] – «Зустріч Червоної армії» 

А. Борецького, «Ужгородський замок» і «Ужок» Й. Бокшая, «Молодиця» А. Ерделі та 

«Весна» З. Шолтеса. Всесоюзна виставка відкрилася в січні 1946 р. Варто відзначити 

зміни у списку художників та тематиці творів, від заявлених пропозицій з листа В. 

Касіяна. З шести композицій дві представляли творчість Ф. Манайла – «Зустріч 

Радянської Армії» та «Мітинг миру», а решта – «Зустріч Радянської Армії на 

Закарпатській Верховині» А. Борецького, «Партизан» З. Шолтеса та два дерев’яні 

барельєфи В. Свиди «Зустріч Радянської Армії на Гуцульщині» та «Радянська Армія 

вступає на Закарпаття». 

На фоні українського мистецтва, що було ідеологічно програмним, де та чи інша 

подія або художній твір присвячувалися історичній даті, мистецтво Закарпаття 
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поступово вписувалося у всі норми та вимоги соціалістичного життя. Так, 1946 р. Друга 

обласна виставка образотворчого мистецтва Закарпаття в Ужгороді ініціювалася

«рішенням Закарпатського облвиконкому, обкому КП(б)У та облуправлінням Спілки 

радянських художників» і була присвячена 29-й річниці Великої Жовтневої Революції 

та 2-й річниці визволення Закарпаття [139].

При всій зовнішній «неподібністі» художники Закарпаття все більше відчували 

«зашморг» ідеологізації у мистецтві. На другій обласній виставці із 36 учасників зі 149 

творами [1, арк. 8] тільки двоє виставили картини в дусі нових віянь. В. Свида 

представив 8 робіт, серед яких тарілки із портретами Сталіна та Леніна, «Прощання 

партизана!» та «Зустріч Червоної Армії», а скульптор І. Гарапко – бюст Й. Сталіна та 

ескіз до композиції «Партизани». Серед інших творів найбільшу частину становили 

пейзажі та натюрморти, в яких зберігалась традиція колористичного живопису, з 

елементами «реалістичного відображення…» і «правильного розуміння проблем та 

прагнень закарпатського народу до свободи» [139, c. 5]. При обговоренні виставки 

присутні художники відзначали, що у творах відображено оптимістичне трактування 

радісного життя, що настало після визволення та возз’єднання з Радянською Україною, 

а більшість присвячені героїчній визвольній боротьбі та соціалістичному відновленню 

краю [1, арк. 9]. 

Період «очищення» культури краю від «націоналістів, куркулів та клерикалів»

набрав обертів 1947 р. Радянська влада, усвідомлюючи авторитет відомих митців серед 

інтелігенції та місцевого населення краю (таких як А. Ерделі, Д. Задор, П. Сова, А. 

Патрус-Карпатський, П. Милославський), у своїх інтересах поступово і неухильно 

«звільнялась» від їхнього впливу на культурне життя області. 1946 р. усунено з посади 

ректора Ужгородського державного університету – філолога та історика Степана 

Добоша. П. Сову – видатного історика та краєзнавця, першого мера Ужгорода, 

заступника Голови Народної Ради Закарпатської України, призначають ненадовго 

директором художнього музею, а згодом звільняють [82, c. 133]. У лютому 1947 р. без 

усяких пояснень А. Ерделі пропонують звільнити посаду директора Ужгородського 

художньо-промислового училища [189, c. 159]. Гірша доля спіткала першого голову 

Закарпатської організації Спілки письменників України А. Патруса-Карпатського. У 
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листопаді 1947 р. як «соціально небезпечного елемента» його було заарештовано. На 

основі вигаданих звинувачень у шпигунській діяльності письменник був засуджений на 

25 років і відправлений до табору в Комі АРСР. 

Проблема «роздвоєності» закарпатських художників на рівні контактів з 

навколишнім світом добре усвідомлювалася радянськими ідеологами. Створення 

герметично ізольованих умов вимагало постійного контролю та аналізу ситуації в

Закарпатській організації СРХУ. Одним із найпоширеніших методів стали приїзди 

повноважних осіб, із доповідей яких можемо констатувати зміни, що відбувалися в

регіональній організації художників. 1947 р. на Закарпатті побував С. Раєвський, який 

був направлений до Ужгорода СРХУ налагоджувати ідейно-творчу роботу протягом 9–

23 серпня. Із доповіді перевіряючого дізнаємося про міцні формалістичні тенденції 

серед ужгородських художників та недбалу ідейно-виховну роботу керівництва 

наймолодшої організації. На думку С. Раєвського, причина крилася у минулій 

орієнтації та вихованні художників, що заважало їм переключитися на реалістичну 

творчість [26, арк. 33]. 

В аналізі творів, представлених на республіканську виставку з нагоди 30-річчя 

радянської влади, перевіряючий відзначив зрушення у тематиці робіт, проте виділив 

лише роботи Й. Бокшая та М. Розенберга. Він наголошував, що більшість 

ужгородських художників залишилися на старих формалістичних позиціях: 

«Соціалістична перебудова Закарпатської області, її люди – не знайшли ще свого 

відбиття у творах ужгородських художників… До свідомості ужгородських 

художників ще не дійшли ті значні соціальні зрушення, які відбулися після 

возз’єднання» [26, арк. 34].

Цікавим фактом із доповідної записки Раєвського є опис розмови із художником, 

ім’я якого не вказано. Відсутність творів на тему колгоспного життя художник пояснив 

боязню у звинуваченні в пристосуванстві та художній брехні на підставі, що «у 

провідних колгоспах Закарпаття і техніка і люди залишились ті самі, що і за часів 

Чехословаччини». Автор звіту припустив, що це думка не тільки одного митця, а цілого 

колективу, адже в арсеналі творів повоєнних років серед закарпатських художників ця 

тема не була висвітлена. На підставі цього невеликого епізоду констатуємо, що 1947 р.
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закарпатські художники ще сміливо говорили про те, що бачили навколо себе, 

відстоюючи у різні способи право на індивідуальне творче бачення. 

Кампанія наступу на «космополітів», розгорнута на пленумі правління Спілки 

радянських письменників України, охопила середовище художників Закарпаття 1949 р. 

Пропагандистський апарат обирає серед митців «героя» та «антигероя» – двох друзів, 

поборників однієї ідеї і зрештою справжніх митців – Й. Бокшая та А. Ерделі. 

Моральний тиск і цькування одного із засновників закарпатської професійної школи 

живопису і звеличення іншого – вульгарні методи, якими користувалася радянська 

ідеологія. 

У творчості А. Ерделі завжди дотримувався власних принципів, тож його роботи

ніяк не вписувалися у деформований ідеологічними настановами тогочасний живопис. 

23 березня 1949 р. у газеті «Закарпатська правда» № 57 з’явилася велика стаття 

«Розгромити охвістя космополітів на Закарпатті» [232], в якій безіменний автор 

викриває «групу мерзенних виродків», «безрідних космополітів» до яких зараховує А. 

Ерделі, засновника Закарпатського народного хору П. Милославського, вченого-

етнографа, археолога, поета-символіста Ф. Потушняка. 

Ерделі звинуватили у формалізмі, назвали «буржуазним естетом». На загальних 

зборах Спілки художників його засудили за «помилки» у розбудові соціалістичного 

ладу. Як наслідок – відсторонення від керівництва обласною організацією Спілки 

художників. Творчість митця критикувалася за барвистість та зневажливе ставлення до 

форми, ескізність, манірність та стилізаторство. Художник почувався розгублено і 

невпевнено, нищівна критика у пресі накладала відбиток на його творчість. 

Розчавлений владою художник уже через кілька днів написав листа на ім’я заступника 

голови Закарпатської обласної організації СРХУ Бокшая Й. Й., в якому визнав що «як 

художник по сьогодні не зміг відплутатись від впливів буржуазного мистецтва та 

культури і в переважній більшості своїх робіт залишився формалістом та буржуазним 

естетом» [27]. 

Художник вголос заявляв про шкідливість своєї творчості і визнав раціональність 

усунення його від керівництва Спілкою, адже не вважав себе достатньо ідеологічно 

підготовленим. «Я усіма силами буду старатися викорчовувати зі світогляду та своєї 
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творчості залишки буржуазної культури, та хочу чим глибше ознайомитися із методом 

соціалістичного реалізму, щоб так стати повноцінним радянським громадянином і 

художником», – читаємо у його заяві від 31.03.1949 р. [27]. В атмосфері психологічного 

терору митець ніяк не міг зрозуміти, що від нього вимагалося, пропоновані методи 

соцреалізму ніяк не узгоджувалися з європейським світоглядом художника. 

Незважаючи на певну кількість творів у дусі «актуального» радянського мистецтва, 

Ерделі до кінця життя перебував під особливим наглядом ідеологічних структур. 

Події останнього десятиліття життя А. Ерделі – красномовний приклад роботи 

радянських ідеологів із інтелігенцією краю. Нищівні методи пригнічення власної 

гідності накладали на психіку яскравої індивідуальності деструктивний відбиток: 

здоров’я Ерделі суттєво погіршилося, а відчуття безвиході стало перманентним станом 

художника. Із записів М. Дерегуса, який відвідав Закарпаття у 1952 р., помітною є

неослабна увага керівництва СРХУ до творчості митця. Відзначаючи прояви реалізму в

«Портреті Д. Задора» та «Осінньому пейзажі», М. Дерегус усе ж наголошував, що,

«усвідомивши мету, художнику все ще неясний шлях до цієї мети, а звідси і великі 

труднощі і часті помилки. А. Ерделі чи найбільш серед ужгородських художників 

потребує зараз творчої допомоги та чулої критики», – писав у звіті художник [29, арк. 

5]. Творчий занепад та розчарування яскраво ілюструють записи у щоденнику А. 

Ерделі. «От так! Поволі все в мені руйнується. Як художник – постійно битий; як 

вчитель – викинутий; як пенсіонер – позбавлений ґрунту, як живий – невмирущий; як 

напівмертвий – безжиттєвий; маю розділити долю мільйонів людей – маю тихо піти, 

стати землею у вічній темряві і дуже подякувати за багато гарних днів, які Господь дав. 

Немає сенсу в житті, яке вже давно не життя; нема сенсу в животінні, тривіальній 

буденності; немає сенсу, щоб тліти моєму ще сильному вогневі під попелом; і, здається, 

немає сенсу у моєму внутрішньому баченні, котре весь час вимагає у мені реалізації», –

писав А. Ерделі за рік до смерті [117, c. 411]. 

В останні роки життя художник малював мало. У грудні 1954 р. відбулася його 

персональна виставка, експозицію якої складали 16 творів, створених переважно вже у 

радянський період. На відкритті із вступною промовою «Творчий шлях художника А.

М. Ерделі» виступив Й. Бокшай, який на той час вже був заслуженим художником 
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України. У каталозі, що вийшов на початку 1955 р., у вступній статті Н. Знаменської та 

О. Чернеги-Балли наголошувалось на тенденціях змін у творчості художника: від 

формалізму, індивідуалістичного, суб’єктивного сприйняття життя, що було 

закономірним наслідком капіталістичної дійсності, до «найбільшого розвитку» 

творчості у радянські роки. Мистецтвознавці вказують, що А. Ерделі «успішно 

переборює формалістичні впливи» [211, c. 6], а роботи випромінюють життєрадісність, 

проникливість, сильний і звучний колорит (Іл. А. 3.3). 

Думки мистецтвознавців суперечили розмірковуванням художника, які знаходимо 

у його щоденниках. «Кожна картина А. Ерделі, навіть кожна його думка – це щось 

інше. Він ніколи не йде за шаблоном. Виставка його шістнадцяти картин, влаштована в 

ужгородській галереї 1954 р., доводила, що полотна належали до різних напрямів – від 

класичних до найсучасніших. Критики не змогли зорієнтуватися. Я скажу сам. Даремно 

мене били, терзали, критикували як газети, так і художники. Суть у тому, що А. Ерделі 

може критикувати тільки суб’єкт, який володіє значною багатосторонньою 

підготовкою, який сам є грамотним і багатостороннім. А. Ерделі за шаблоном 

критикувати не можна» [117, c. 181]. Перша і єдина персональна виставка у радянський 

період уже не додала втіхи та життєвих сил Ерделі: життя митця, який через 

пригнічений стан переніс два інфаркти, обірвалось на лікарняному ліжку 1955 р. Так 

радянська влада усунула від впливу на колег головного художника-«європейця».

Ставлення нової влади до Й. Бокшая було також не однозначним. Адже довоєнний 

період митця був насичений фактами, несумісними із званням «радянського 

художника»: російський полон у статусі солдата австро-угорської армії, захоплення 

сакральним монументальним живописом і т. д. Художника, який твердо стояв на 

позиціях національного романтизму, зробили прикладом для наслідування, зразковим 

радянським митцем. У післявоєнний період у його творчості домінує жанр пейзажу, що 

найменше піддавався ідеологічному аналізу. Оскільки метод реалізму був основним 

художнім принципом пролетарського мистецтва, твори Й. Бокшая в цілому 

задовольняли вимоги радянської діалектики соцреалізму. Він залишився вірним своєму 

захопленню природою Закарпаття. Емоційно-психологічні пейзажі митця були 

спрямовані не на безпосереднє відтворення соціальної тематики, і хоч виходили далеко 
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за площину інтересів соцреалізму, вільно могли трактуватися як далека мета соціально-

художньої свідомості радянської епохи. 

Тоталітарна влада всіляко відзначала митця. 1951 р. Й. Бокшай першим серед 

закарпатських художників отримав почесне звання заслуженого діяча мистецтв УРСР. 

Цього ж року його запрошують на посаду доцента живописного відділення ЛДІПДМ.

За 12 років художник пережив стрімкий злет: від звання члена-кореспондента АМ 

СРСР 1958 р. до народного художника СРСР. Попри всі складні обставини, в яких 

перебували творчі особистості, стосунки засновників закарпатської школи живопису 

Ерделі та Бокшая не зазнали краху. Головну причину слід шукати у світоглядних 

позиціях обох митців – у характері одержаної ними європейської мистецької освіти, 

сформованих здорових естетичних принципах, підкріплених довоєнним періодом 

творчості та в моральних, гуманістичних засадах, що зуміли зберегти митці. 

Першою «ідеологічно правильною» виставкою, що продемонструвала глибоке 

розкриття ідеологічної сутності творів на соціалістичну тематику, а в образному 

вирішенні – виключення формалістичного підходу в розкритті сюжетів, стала V

ювілейна обласна виставка 1950 р. З обговорення виставки дізнаємося, що попередні 

виставки демонстрували ілюстративний підхід, грубі формалістичні прийоми та низьку 

культуру малюнка [4, арк. 6]. Серед тем уже переважали зображення трудових буднів 

лісорубів, шахтарів, колгоспників та інтелігенції – «соціалістичні за змістом та 

реалістичні і народні за формою викладу» [4, арк. 10].

Збереглися архівні документи, з яких стають зрозумілими обговорення етапної 

виставки. Так, Ф. Манайло, який протягом 1948–1950-х рр. очолював ЗО СРХУ, у 

доповіді про діяльність закарпатських художників під час обговорення виставки, попри 

помітні зрушення, велику увагу приділив «шкідливим пережиткам для радянської 

культури», а саме ознакам імпресіонізму, натуралізму, стилізаторства, наївності та 

сентиментальності. В аналізі творів вказував на пластичну невиразність та крихлість 

рисунку, а саме «неохайність, приблизність та ловкачество», у чому вбачав основні 

риси формалістичних пережитків [4, арк. 5]. Через ці «формалістичні ознаки» худрадою 

були відхилені твори І. Ромберг та Ф. Йоановича, а «примітивну наївність» побачили в

картинах К. Рудлова та В. Асталоша [28, арк. 8]. Загалом Ф. Манайло відзначив низьку 
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культуру рисунку у творах закарпатських художників, особливо у розумінні і 

відтворенні класичної форми. Більшість робіт, на думку художника, вирізнялись 

скороспілістю, не закінченістю та ескізністю, що говорить про невисокі вимоги 

художників та некомпетентну роботу худради виставки.

Одним із шляхів вирішення проблеми якісного насичення ідеологічно 

правильними творами стала організація роботи секції критиків при спілці. Уже восени 

1952 р. при ЗО СРХУ була організована секція критиків, до якої входили Г. Глюк, В. 

Шандор та працівники картинної галереї Н. Знаменська та О. Чернега [3, арк. 8].

Завдання секції полягало у «покращенні та допомозі в правильній орієнтації 

художників у всіх питаннях образотворчого мистецтва». 

Радянська влада неухильно утверджувала свої позиції різними способами.

Ефективними методами, що підживлювали позитивний імідж союзних центрів, були 

виставки у Києві, Москві та участь у так званих «культурних декадах» поза межами 

України. Окрім репрезентативної форми, ці заходи наочно виявляли зміни та їх 

динаміку у творчості художників Закарпаття [103]. 

У 1951 р. у Москві відбулася перша культурна декада, що носила радше

ідеологічний, ніж культурно-естетичний характер. Закарпатську область на 

всесоюзному культурному форумі репрезентували 10 художників, які представили 27 

робіт [5, арк. 52] та Закарпатський народний хор. Всесоюзна «імпреза» мала яскраво 

консервативний та пропагандистський характер. Підготовка творчих робіт художників 

розпочалася ще навесні 1950 р. Основу закарпатської делегації склали митці, чиї творчі 

вподобання були сформовані ще у дорадянський період. Показово, що для участі у цих 

відповідальних заходах були відібрані й роботи А. Ерделі, який ще рік тому зазнав 

нищівної критики. 

Серед експонованих робіт переважали пейзажі та жанрові композиції, які 

пройшли апробацію на V обласній виставці. Уперше були представлені роботи 

молодого художника-самоука – Антона Кашшая, який після яскравого дебюту був 

прийнятий у члени спілки, а згодом, через 10 років, на 15 років очолив регіональну 

організацію. Мистецькі досягнення закарпатських митців засвідчили урядові 

відзначення: серед десяти художників орденом Пошани був нагороджений В. Свида. 
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Жанровий живопис представляли чотири монументальні полотна, присвячені темі

праці оновленого Закарпаття, а саме «Бокораші» (1948) та «Збір яблук» (1950) Й. 

Бокшая (Іл. А. 3.4–3.5), «Лісоруби на вахті миру» (1950–1951) Г. Глюка та «Лісоруби» 

(1950) А. Борецького (Іл. А. 3.6). Великі репрезентативні полотна відрізнялися 

реалістичною основою художньої мови в дусі соціалістичного реалізму. 

Насильницьке впровадження у закарпатське мистецтво ідеологічних настанов 

провокувало реакцію відторгнення. На відміну від творів українських колег, чиї 

соціалістичні мистецькі вподобання визрівали та укорінювався на основі реалістичного 

мистецтва Петербурзької академії кінця ХІХ ст., закарпатські художники намагалися 

зберегти у своїх творах традиції, що сформувалися у період становлення закарпатської 

школи живопису [84, c. 71]. Так, у творах А. Борецького та Й. Бокшая помітне тяжіння 

до імпресіоністичної манери художнього мовлення, а у творах Е. Контратовича та Ф. 

Манайла – динамічний декоративізм, що показує особливо сильні індивідуалістичні 

творчі інтенції митців. Протягом перших 10 років після возз’єднання Закарпаття з 

Українською РСР, сприймаючи Ужгород як провінційний центр на фоні офіційних 

Києва чи Москви, влада створила «самонастроювану на однорідність» систему, 

перебуваючи в якій митці самі нівелювали все чуже цій системі [151]. 

З одного боку, це був наступ на західноєвропейські мистецькі принципи, на яких 

сформувалися традиції живопису Закарпаття, а з іншого – розширення царини дискусій 

між представниками різних мистецьких шкіл. 1952 р. Закарпаття відвідав М.Дерегус, 

який проаналізував творчість закарпатських художників, завітавши до їхніх 

майстерень. Увага відомого українського графіка і живописця була зосереджена на 

творах, які експонувалися на ХІ республіканський виставці. Із його записів випливає, 

що більшість творів – це пейзажі, які демонстрували значно нижчий рівень, ніж 

можливості художників [29, арк. 7]. Показовими є роздуми про творчість Ф. Манайла,

який, на думку художника, віддаляючись від впливів формалізму, обрав не властивий 

для його творчого обдарування реалістичний метод. М. Дерегус слушно зауважив, що 

Ф. Манайло – один з найкращих знавців народного мистецтва краю, а «найсильнішою 

його стороною є декоративна і творча фантазія» [29, арк. 5].
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Міркування М. Дерегуса яскраво засвідчують проблему закарпатських митців,

довоєнна творчість яких базувалась на поєднанні народних традицій із 

західноєвропейським мистецтвом. Стилізаторство або натуралізм – дві крайнощі, що 

загрожували митцям у перші повоєнні роки. Відомий український графік, який у своїй 

творчості також відображав життя й побут українського народу, добре відчував 

основну проблему Ф. Манайла, з якою митець зіткнувся у період адаптації, радив 

художникові не кидати свій попередній досвід і активно розвивати його в ескізах до 

гобеленів, килимів, декоративних панно або театральних декораціях. Як бачимо, для 

таких художників, як Ф. Манайло, Е. Контратович, декоративізм став одним із 

можливих засобів збереження своєї ідентичності та можливістю не розчинитися у масі 

«митців-соратників». 

Аналіз першого повоєнного десятиліття дозволяє скласти певні уявлення про 

силу тиску на закарпатську творчу інтелігенцію під час утвердження комуністичного

тоталітарного режиму. Відверта агресія спричинила «синдром роздвоєння» серед 

митців та зміщення усталених традицій. Ідеологічне перевиховання, постійний 

контроль із Києва нівелювали прояви будь-яких дискусій. У найтяжчому становищі 

опинились ті, кого тоталітарна система обрала за зразок «перевихованого» художника. 

Закарпатське мистецтво «відкупилося» творчістю А. Ерделі. Проте мусимо відзначити, 

що до середини 1950-х р. у закарпатському мистецькому середовищі практично не 

помітно митців, які свідомо перейшли на позиції пристосуванства та підлабузництва. 

Для більшості художників процес «адаптації» завершився переходом у жанр пейзажу, 

який на кілька десятиліть став мірилом таланту представників регіональної школи 

живопису. 

У 1956 р. відбулася колективна виставка закарпатців у Києві до 10-річчя 

возз’єднання краю із УРСР. Із стенограми обговорення та книги відгуків дізнаємося про 

успіх ретроспективної виставки, що презентувала творчість митців краю за 10 років. 

Серед представлених творів 106 живописців домінував жанр пейзажу. Примітно, що 

серед корифеїв та вже добре знаних в українському живописі митців у Києві були 

представлені й молоді художники, такі як Є. Кремницька, П. Бедзір, Ю. Сташко, А. 

Іван, І. Шутєв, В. Габда. На обговоренні експозиції були присутні знані радянські 
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художники, серед яких Т. Яблонська, С. Отрощенко, М. Глущенко, В. Касіян, Б. 

Фогель, які відзначали незвичайний колорит, живописну майстерність, оригінальну 

тематику та своєрідні мотиви закарпатців. Серед критики, яка звучала на їх адресу –

панування декоративності, що «відхиляється від традицій російської та української 

школи живопису». Із промов стає зрозумілим, що під терміном «декоративізму» 

закарпатським художникам закидувалися ознаки європейських напрямів першої 

половини ХХ ст., а в деяких висловах цей термін прирівнювався до формалізму. Проте 

у промовах Б. Фогеля та Т. Яблонської знаходимо дружню підтримку і пояснення 

своєрідності декоративного мовлення, що є втіленням «прагнення до багатої гами й

широкого діапазону». З особливою увагою під час обговорення були проаналізовані 

композиція та особливості художнього мовлення у творах А. Ерделі, Й. Бокшая, З. 

Шолтеса, Ф. Манайла та інших художників, чиє творче кредо сформувалося у 

дорадянський період [6].

1956 р. творчість закарпатських художників була репрезентована у Москві. У 

столиці свої твори представили 28 художників (живопис – 105, графіка (акварель, 

рисунок) – 13, скульптура – 8) [68]. 21 червня відбулося обговорення виставки. На 

відміну від київських колег, московські художники, серед яких вчений секретар 

Московського союзу радянських художників Кравченко К. С., професор Бабенчиков М.

В., критик-мистецтвознавець Членов А. М., були більш лояльними та 

конструктивними, аналізуючи твори, серед яких переважали пейзажі [83, с. 3]. 

Показово, що в цьому не побачили «наївної описовості чи географічного опису», проте 

підкреслювали велику любов до рідного краю, яка струменіла з картин. «Народність 

теми – ось що визначає зміст всіх картин, представлених на виставці, чи то пейзаж, 

натюрморт, композиційний твір… В більшості своїй вони вийшли з глибин народних 

мас, ніколи не відривались від рідної землі… Художники Закарпаття плоть від плоті 

свого народу, виразники його прагнень, настроїв, пристрасті та сподівань. І на природу, 

і на людину вони дивляться його очима, живуть і творять разом з ним… В Закарпатті 

немає будинків творчості або творчих баз: художники ідуть на Верховину, в гори та 

роблять це круглий рік, не вичікуючи літньої погоди, просто живуть у доволі суворих, 

аскетичних умовах вельми далеких від «санаторних», розділяючи із своїми щирими 
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господарями їхні печалі і успіхи, переймаючись їхніми інтересами та повсякденним 

життям», – відзначав у доповіді Кравченко К. С. [83, с.4].

В аналізі виставки особлива увага приділялась умовам виникнення та 

формування закарпатської школи живопису. На відміну від київського обговорення, 

критик А. Членов наголосив на датуванні виникнення живописної школи Закарпаття у 

1920-х та її досягненнях у цей період, що дисонувало із загальноприйнятою думкою 

про її динамічний поступ у радянський період. Мистецтвознавець сміливо назвав 

краєву малярську школу «потужною реалістичною школою живопису в Європі 1920-х

рр.». Чи не вперше у радянській мистецтвознавчій практиці ми зіткнулись із 

позитивним сприйняттям дорадянського досвіду закарпатської школи малярства. 

Критик виділяв її місце на союзній мистецькій мапі, акцентуючи увагу на самобутності. 

«Що ми отримали при возз’єднанні Прибалтійських республік чи Молдови? Жодної

такої школи реалізму, такої яскравості, як закарпатська, я поруч з нею поставити не 

можу. Треба називати речі своїми іменами, а створення настільки вражаючої за своєю

реалістичною силою школи вважати назвати творчим подвигом… Я висловлюю

захоплення завзятістю ужгородців, що вони навідріз відмовились приймати парадний 

академізм за реалізм, хоч він їм неодноразово підносився», – відзначав А. Членов [6, 

арк. 147–148].

Аналізуючи стенограми обговорень двох важливих в історії закарпатського 

малярства виставок у Києві та Москві, відзначаємо суттєві відмінності сприйняття 

мистецтва найзахіднішої області України. Слід зауважити високий ступінь свободи в

московському обговоренні, де не наголошувалося на негативному формалістичному 

досвіді закарпатців. Навпаки, – їхні досягнення позиціонувалися з точки зору 

реалістичної школи живопису. Зв’язок із традиціями народного мистецтва жодним 

чином не переводився у площину декоративності та розглядався як вагома складова, що 

визначила одну з найхарактерніших рис малярської школи краю. Імпрези 

закарпатських художників у Києві та Москві відіграли потужну роль у формуванні 

іміджу закарпатської школи живопису. Термін «закарпатська школа живопису» став 

звичним серед радянських критиків, а про художників усе частіше писали у фахових 

виданнях Москви та Києва. 



85

Ситуація на зламі 1950–1960-х рр. позначена новими зрушеннями: послабленням 

ідеологічного тиску після ХХ з’їзду КПРС. «Прорив шістдесятників» у період 

політичної відлиги протиставив ефемерним ідеалам інтернаціоналізму-колективізму 

пріоритети особистої ідентифікації та власної гідності [96, c. 106]. В історії 

закарпатського мистецтва цього часу ми не знайдемо прикладів гострого протистояння 

та відстоювання національної позиції, які демонстрували львівські чи київські 

художники. У творах закарпатських митців духовне прозрівання та переосмислення 

досвіду попередніх поколінь проявилися у людяності сюжетів та певній сповідальній 

інтонації творів. Виснаження ідей соцреалізму сприяло пошукам нових форм у 

мистецтві, що в першу чергу проявилось у відродженні національних пріоритетів.

Активну позицію в переоцінці духовно-моральних цінностей займали молоді 

митці. 1958 р. відбулася перша обласна виставка молодих художників Закарпаття, що 

представила 130 робіт живопису, графіки і скульптури. Серед імен, які фігурують у 

списках учасників – майбутні відомі закарпатські художники, а саме В. 

Звенигородський, Ю. Герц, М. Сапатюк, А. Шепа, П. Ітяксов, П. Бедзір, Є. Кремницька, 

М. Біланіна, Н. Толстая, М. Медвецький, М. Ілку. Більшість із них були випускниками 

училища декоративно-прикладного мистецтва та навчалися у фундаторів закарпатської 

художньої школи А. Ерделі, Й. Бокшая, Ф. Манайла. Із протоколів обговорення 

дізнаємося, що домінував на виставці жанр пейзажу, але були представлені і твори 

історичного жанру (проекти дипломних робіт М. Медвецького і В. Звенигородського) 

та побутовий живопис (картини І. Ілька) [7]. 

Однак процес лібералізації не позначився на послабленні контролю за ідейно-

тематичним наповненням творів. Критичні зауваження висловили учневі А. Ерделі –

Володимиру Микиті, у творах якого переважали синьо-зелені тони, що були далекі від 

реалістичного трактування натури. Гостра критика обрушилась на роботу Ф. Семана –

проект до мозаїки «Джаз», названу «порочною за ідейним змістом», яка «пропагує 

гнилу буржуазну культуру, музику і танці в стилі “буги-вуги” та “рок-н-рол”». При 

загальній позитивній оцінці творчості молодих художників було зазначено, що їхні 

роботи відірвані від життя та ідейно незмістовні [7, арк. 27].
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Початок 1960-х характерний певним плюралізмом у творчому поступі 

закарпатських художників. Значною подією – своєрідним поверненням «до себе»

«старого Манайла» стала його персональна виставка в Ужгороді в 1961 р. Художник, 

який довгий час знаходиться під прицілом критики колег, у ретроспективній виставці, 

що мала символічну назву «Старе і нове Закарпаття» [248] представив твори різних 

періодів, у тому числі дорадянського. Ця виставка, що експонувалася у Києві (1962), 

Москві та Львові (1964), демонструвала вирішення художником естетичних, а не 

ідейно-пропагандистських завдань. За словами сина Ф. Манайла – Івана, картини 

батька 1930–1940-х рр., які він знайшов на горищі будинку, справили на нього 

надзвичайне враження. «У цих творах я відчув модернізм. Я став гордий, що Федір 

Манайло – мій батько. Цю колекцію не тільки я оцінив дуже високо, вже змогли 

оцінити належним чином і мистецтвознавці, доказуючи, що “сталінізм” розтоптаний. 

Виставка стала приводом, щоб тисячі митців, художників скинули кліщі, наручники 

соцреалізму», – писав він у спогадах про батька [262, c. 33]. Виставка до 50-ліття 

художника стала переломною подією не тільки у житті Спілки художників УРСР, а й у 

долі самого Манайла, перевернувши уявлення про місце і роль живопису в духовному 

житті суспільства, про вирішення художником естетичних, а не ідеологічних завдань.

Після персональної виставки Манайла, протягом 1964–1966 рр. у Москві 

відбулася потужна репрезентація творчості найколоритніших представників 

закарпатської малярської традиції. 1964 р. значний резонанс мала виставка творів А. 

Ерделі, А. Коцки і Ф. Манайла «Старе і нове Закарпаття», організована з нагоди 20-

річчя возз’єднання краю з УРСР. До експозиції увійшли твори різних періодів 

діяльності відомих митців. Це засвідчує список представлених в експозиції робіт, серед 

яких 83 роботи Ф. Манайла, 36 – А. Коцки та 62 – А. Ерделі [30, арк. 16–21]. В.

Цельтнер – відомий радянський мистецтвознавець, став автором вступної статті до 

планованого каталогу виставки. У певний спосіб критик захистив дорадянські художні 

принципи митців, толерантно виявивши трансформації їхньої творчості у поступовому 

переході на нові радянські естетичні концепції. 

У жовтні 1966 р. в приміщенні Центрального будинку працівників мистецтв 

відбулася виставка творів Й. Бокшая, Г. Глюка, В. Свиди та З. Шолтеса, яку вже за 
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традицією присвятили черговій річниці жовтневої революції. Різнобарвна палітра 

Закарпаття, представлена у розлогих пейзажах та образах трудівників краю отримала 

схвальні відгуки у центральній пресі. Тож протягом року виставку побачили й у 

Запоріжжі, Чернівцях та Івано-Франківську. 

Помітною подією в мистецькому житті Закарпаття стали не лише столичні 

виставки, а й культурні контакти та обміни із закордонними колегами. Із середини 

1960-х р. налагодилася співпраця художників Закарпаття із митцями сусідніх областей 

Угорщини, Чехословаччини та Румунії. В умовах надійної ізоляції від буржуазного 

Заходу міжнародні контакти із художниками країн соцтабору були своєрідним 

віконцем для знайомства із західними новинками. Під офіційними гаслами розвитку 

інтернаціоналізму в мистецтві художники найзахіднішої області радянської України 

мали унікальну можливість спілкування із колегами з-за кордону, які приїздили із 

дружніми візитами до Ужгорода та Мукачева. 

Починаючи із червня 1966 р., відбувалися регулярні обмінні виставки з 

угорськими художниками Саболч-Сатмарської області та у м. Ніредьгаза, 

Південноугорським союзом художників м. Годьмезьовашаргель (1967), Пряшева 

(1968), Кошиць (1968, 1972) та Ніредьгази (1969). Згідно з підписаними

домовленостями, щороку двоє митців мали можливість відвідувати ці країни, де 

протягом 10–12 днів візитували до майстерень художників, оглядали виставки та 

картинні галереї. Показово, що «обраними» були не тільки члени правління 

регіональної організації СХУ, але й «рядові» її члени. 

Протягом 1960-х активно розгорнулася і видавнича діяльність української 

громади на території соціалістичної Чехословаччині. В умовах певної лібералізації, 

зокрема, в українських часописах «Дружно вперед» та «Дукля», газеті «Нове життя»

друкувалися статті про творчість закарпатських художників, а також літературні твори 

авторів з радянської України. Одним із «першовідкривачів» (як називав дослідника Д. 

Степовик [90, c. 260]) творчості закарпатських художників був живописець, скульптор 

та ілюстратор Степан Гапак, який в означених виданнях на високому професійному 

мистецтвознавчому рівні аналізував творчість не тільки закарпатців, але й 

широковідомих українських митців, серед яких імена О. Кульчицької, І. Труша, Ф. 
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Кричевського, В. Касіяна, Т. Яблонської та інших. Безперечно, ці обставини ще більше 

зміцнювали культурний та інформаційний обмін між митцями, які ще кілька десятиліть 

тому проживали на єдиній спільній території. 

Показово, що в часи політичної відлиги закарпатські митці стали причетними до 

феномену українського «поетичного кіно» – створення одного з найколоритніших 

українських художніх фільмів С. Параджанова «Тіні забутих предків». Співавтором 

сценарію легендарної стрічки став молодий закарпатський письменник Іван Чендей, 

який разом із Параджановим зумів відтворити в усіх деталях пласт самобутнього 

карпатського культурного ритуалу: звичаї, обряди, ритуальні дійства, магію мови тощо

[30]. Комунікабельний та товариський режисер багато часу проводив на Закарпатті, тож 

мав чимало друзів і знайомих й серед художників. Так, консультантом фільму став Ф.

Манайло – великий знавець гуцульського побуту. У часи творчого ренесансу 1960-х

саме цей художник допоміг режисеру досягнути «природного» реалізму у відтворенні 

інтер’єрів хати, церкви, корчми, одягу, реманенту, посуду тощо. Із інтерв’ю І. Чендея 

довідуємось, що на місцевому рівні створення фільму, з яким українське кіно вийшло 

на світові екрани, сприймалось по-переферійному. Ні у середині шістдесятих, ні у часи 

«реабілітації» фільму ця подія не стала предметом гордощів закарпатців, хоч участь у 

фільмі брали «наші Іван та Федір» [88, c. 231].

Середина 1960-х позначена наростанням політичної та ідеологічної реакції на 

спроби реформування тоталітарної системи. Цьому передувало усунення від влади М. 

Хрущова на пленумі ЦК КПРС у жовтні 1964 р. Нове керівництво на чолі із Л. 

Брежнєвим та М. Сусловим швидкими темпами призупинило усі реформи командно-

адміністративної системи. Культурно-мистецьке життя знов піддавалося максимальній 

стандартизації, а інакомислення, релігійна активність, відстоювання національних ідей 

– активно переслідувались та піддавались репресіям. 

Спрямована на утвердження духу несвободи та національної приреченості хвиля 

цькування розпочалася на Закарпатті наприкінці 1960-х. Серед найбільш показових 

справ – «перевиховання» адміністративними заходами 1968 р. І. Чендея за збірку 

«Березневий сніг», у цей же час небезпеку побачили в поемі «Розп’яття» П. Скунця
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[24]. 1971 р. за книжку «Подражание театру» був покараний і на кілька років 

позбавлений можливості друкуватися Ф. Кривін.

Художникам вдалося уникнути виховних репресій, яких зазнали окремі 

письменники. В атмосфері очікування мистецьке життя відбувалося за чітко означеним 

планом. Показово, що чехословацькі події 1968 р. не позначились на проведенні 

обмінних міжнародних виставок, що підтверджує думку про благонадійність 

закарпатських митців. Основні творчі пошуки були зосереджені на відродженні 

традиції, зокрема, етнічної зображальності. У живописі активно розвивались соціально-

побутові теми, де основними героями є прості селяни, на відміну від індустріальних 

тем, що в цей час були поширені в українському жанровому живописі [84, c. 74]. 

Починаючи із 1965 р., закарпатці звітують виставками в Києві кожні 5 років. 

Експозиції «мистецьких п’ятирічок», як правило, були приурочені до дати возз’єднання 

Закарпаття з Радянською Україною і демонстрували найкращі досягнення 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва краю за цей час. Із аналітичної 

статті мистецтвознавця Г. Островського дізнаємося, що на виставці у 1965 р. було

широко представлено покоління тридцятилітніх, а саме В. Микита, А. Шепа, Е. та М. 

Медвецькі, П. Балла, П. Бедзір, Е. Кремницька, Й. Бокшай-молодший та інші [204, c. 

20–21]. Незважаючи на офіційний ідеологічний «барометр», дослідник відзначав у їхніх 

творах продовження традицій корифеїв – А. Ерделі, Й. Бокшая та Ф. Манайла. Певним 

чином критик захищав старі художні принципи закарпатської малярської школи, проте 

вказував, що картини молодшого покоління зорієнтовані більш на зовнішні ефекти, на 

відміну від творів корифеїв, які завжди були суголосими із часом та духом свого 

народу. 

Масштаби республіканських виставок поступово зростали. Улітку 1970 р.

відбулася широка ретроспективна ювілейна експозиція закарпатців у Києві «25 років 

Радянського Закарпаття». Із звіту А. Кашшая – голови регіональної спілки художників 

дізнаємося про небувалий розмах експозиції, яка представила творчість 58 художників 

340 творами [9, арк. 7]. Уже звично зауважуючи про масштаби виставкової діяльності,

відзначаємо формальний підхід до їхньої організації. Ця тенденція чітко відображає 

переорієнтацію естетичних аспектів щодо «актуальних» проблем радянського 
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мистецтва наприкінці 1960-х. Можливо, давався взнаки досвід перманентної боротьби з 

проявами формалізму у творчості старшого покоління закарпатських художників. 

Кінець 1960-х рр. став періодом остаточного розшарування мистецтва на неофіційне та 

офіційне, яке, власне, і презентували ці заходи. Для багатьох митців київські тематичні 

виставки були слушною нагодою легалізувати свій творчий доробок на 

республіканському рівні та забезпечити захищене з ідеологічної точки зору існування у 

межах власних творчих пошуків. 

Процеси внутрішнього спротиву лише назрівали у колах закарпатських художників. 

Ідеї «суворого стилю», що у певний спосіб став ін’єкцією оновлення офіційного 

мистецтва соцреалізму, до найзахіднішої області радянської України проникли лише 

наприкінці 1960-х і проявились у творчості В. Микити та Л. Пушкаша [172, c. 4]. У ці 

роки в закарпатському малярстві з’являються роботи художників-неформалів, які 

декларували оригінальне пізнання й розкриття змісту людського життя та глибину 

особистості. Рух нонконформізму у живописі Закарпаття став першим кроком до 

оновлення мистецтва, актуалізуючи індивідуальний пошук у загальноісторичному 

українському художньому процесі. 

3.2. Відображення парадигми соцреалізму в жанровому живописі Закарпаття

Перше повоєнне десятиліття в історії розвитку закарпатського малярства – час 

адаптації до нових реалій та приклад «ідеологічної реконструкції» самобутньої школи 

живопису краю. Побутовий живопис Закарпаття повоєнної доби демонструє 

суперечливий розвиток жанру в нових умовах: з одного боку – адаптації регіональної 

школи до вимог соцреалізму, з іншого – збереження характерних особливостей 

художньої мови та методу, сформованих протягом першої половини ХХ ст., що 

визначили обличчя закарпатської школи живопису [84, c. 70]. 

Про наявність неповторних ознак у творчості закарпатських митців свідчила 

оригінальна й індивідуальна модель бачення світу, композиційно-колористичне 

мислення, яке суттєво вирізнялося на загальному тлі радянського повоєнного 

живопису. Визначення тематично-жанрового амплуа, що особливо виразно 
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позначилося на пейзажній творчості митців, закріпило чіткі ознаки ідентифікації 

закарпатської школи живопису в Києві та Москві.

Та попри всю неподібність, художники Закарпаття дедалі більше відчувають 

ідеологічний тиск. Заходи «популяризації» радянського мистецтва по-різному 

позначилися на творчості митців Закарпаття. Радянська влада різноманітними засобами 

утверджувала в закарпатському мистецтві домінантну роль «офіційного мистецтва». У 

виступі письменника Матвія Тевельова під час обговорення V обласної виставки 1951 

р. знаходимо красномовне тому підтвердження. «Як я помітив, слово “реалізм” для 

закарпатських художників є пугалом… Зовсім не потрібний на виставці етюд 

абсолютно безпартійної квіточки, а потрібний на виставці етюд, який зображає 

колгоспне життя на Верховині», – відзначав виступаючий [3, арк. 3].

Прийнявши поширені концепції висвітлення «життєвої правди», у своїх роботах 

художники демонстрували атрибути сучасного життя та зовнішні прикмети часу. На 

відміну від традицій попередньої доби, коли закарпатські художники мали змогу не 

тільки вчитися у відомих мистецьких центрах Європи – Мюнхені, Відні, Римі, а й через 

виставки, поїздки та друковані видання знайомитися з новими течіями, контакти з 

світовою культурою були практично перервані внаслідок майже повної ізоляції країни.

Творчість Ю. Вірага – приклад суперечливих оцінок доробку художника в 

радянський період, який, на жаль, прожив лише чотири роки після возз’єднання. Про 

діяльність митця в повоєнні роки збереглося обмаль матеріалу. Причиною конфлікту 

стали докори керівництва щойно створеної організованої ЗО СРХУ, яке 1947 р. так і не 

прийняло до своїх лав відомого у краї митця. Серед причин, які подає Є. Юзефович 

(перевіряючий стан справ у регіональної організації СХУ у березні 1947 р.), – творча 

пасивність художника та «недостатньо сучасні форми», які використав у творах митець. 

Імовірно, що у такій, доволі обережній, формі колеги відсторонювались від «новітнього 

методу» творчості художника. [26, арк. 33].

Із незначних біографічних даних дізнаємося, що через хворобу у середині 1940-х

художник працював значно менше. Після визволення Закарпаття у 1944 р. Ю. Віраг 

виконав «Портрет Леніна», який подарував міськвиконкому Мукачева, «Портрет 

лікаря», «Портрет Сталіна» та «Декламуючу» [206]. Зважаючи на європейську освіту, 
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творчі мандри до Америки та незаангажоване порівняння із тематикою довоєнного 

періоду, – вибір постатей портретованих доволі провокативний. Співробітник 

картинної галереї Ужгорода, автор вступної статті до каталогу «Меморіальна виставка 

творів художника», що відбулася відразу після смерті Ю. Вірага 1950 р., вказувала на 

реалістичний метод, якому митець залишився вірним й у радянські часи. «Ця перевага 

була головною причиною замовчування, ігнорування в минулому мистецтва Ю. Вірага, 

який ніколи не став на шлях найменшого компромісу з формалізмом», – писала 

мистецтвознавець у передмові [61, c. 79]. 

Аналізуючи довоєнну творчість художниката нотатки перших років після 

возз’єднання Закарпаття констатуємо, що вплив мюнхенської школи живопису став 

визначальним у творчості митця. Досвід, набутий у Парижі в академії Жюльєна, не зміг

«викорінити» методи, строго витримані «в брунатних тонах і півтонах з характерними 

прийомами “бліків”» [61, c. 80]. У трактуванні автора статті відчувається суперечність, 

яка вводить в оману, наголошуючи, що справжнє розкриття таланту Ю. Вірага 

відбулось лише у радянський період.Мистецтвознавець зазначала, що «буржуазне 

загниваюче мистецтво не давало можливості повністю розвинутися здібностям Вірага 

як реаліста» [61, c. 81].

З огляду на часову відстань та брак біографічних відомостей важко судити про 

дійсні погляди та переконання Ю. Вірага, але фактом є, що за перші чотири роки 

радянської влади на Закарпатті художник написав числені портрети вождів партії та 

уряду, портрети передовиків підприємств і сільського господарства, які прикрашали 

приміщення театрів, будинків культури тощо. «Стахановець», «Автопортрет», 

«Декламуюча» – демонстрація «освоєння» методу соцреалізму. Художник, вихований 

на традиціях класичного європейського мистецтва, поринув у змальовування досягнень 

нової влади. Його колеги по пензлю сприймали це за лицемірство.

Красномовним прикладом втручання ідеології у творчість митців, руйнування 

напрацьованих методів є досвід Ф. Манайла та Е. Контратовича, роботи яких були 

«найбільш яскравим і значним явищем критичного реалізму у мистецтві дорадянського 

Закарпаття» [153, c. 3]. Уникаючи описовості, оминаючи загострену соціальну

характеристику персонажів, художники створили синтетичні й узагальнені образи 
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великої емоційної сили, розкрили внутрішню силу гордих і волелюбних горян. При 

цьому в їх полотнах реалістичний виклад переплітається із трагічністю експресіонізму 

та метафоричністю символізму.

Якщо у довоєнних соціально-побутових композиціях Ф. Манайла із закарпатської

дійсності, де все «осмислено і окроплено гіркими сльозами журби і туги» [132, c. 278], 

то на межі 1940–1950-х рр. його роботи «позбавлені легкості», а композиції 

вирізняються прозаїзмом та приземленістю. Один із найкращих знавців етнографії 

Закарпаття поринув у декоративізм (Іл. А. 3.7–3.10). Роботи художника критикують 

колеги на публічних обговореннях виставок. 

«Картини Манайла не відпрацьовані. Критикували його картини правильно. Мені 

здається, що у нього багато стилізації. Потрібно показати на картині живі гори. Вони 

прекрасні такі, які є» (із виступу Т. Яблонської на обговоренні V обласної виставки в

1951 р.) [3, арк. 31]. Внутрішні протиріччя, безпорадність у протистоянні часові 

художник вирішив відходом у жанр пейзажу. Майже на два десятиліття природа 

рідного краю стає основним тематичним компонентом творчості Манайла. Поступово 

сформуються нові концепції – тривимірні світи епічнорозлогих карпатських краєвидів, 

де присутні ознаки індустріалізації (Іл. А. 3.11–3.12). 

Життєві переміни позначилися і на творчості Е. Контратовича. У повоєнні роки 

доля художника склалася непросто. Як і Ф. Манайло, митець зосередився на жанрі 

пейзажу. Він намагався пристосуватися до «дійсного реалізму», що супроводжувалося,

на думку провідного радянського мистецтвознавця Г. Островського, значними 

втратами у його композиціях [153, c. 4], хоч довоєнна творчість художника була цілком 

зосереджена на бідарях стражденної Верховини. У роботах молодого живописця 

відчувався романтичний дух – бажання надати символічного відтінку буденному 

явищу. 

На межі 1940–1950-х рр. Е. Контратович поринув у вир побутивізму. У тематиці 

робіт панують родинно-обрядові цикли: «нова» Верховина співає й танцює (Іл. А. 3.13). 

Якщо у довоєнних роботах проступала публіцистичність, то на початку 1950-х акцент 

зміщено на теми календарно-обрядових свят та материнства. «Танці» (1950) «Молода з 

дружками» (1956), «Музики» (1951) (Іл. А. 3.14–3.16) «Жниці», «Будівництво нової 
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хати» – колоритні живописні приклади відображення перетвореннь життя у краї як 

всенародного свята. У роботах відсутня соціативна образна мова та символізм. 

Довоєнні камерні мотиви замінили розгорнуті композиції, де протиставлені динаміка і 

статичність форм, а в колориті контрастували яскраві спалахи барв. Художник усе 

більше розвивав монументально-декоративне трактування композиції, що призвело до 

видозмін його техніки олійного живопису. 

На відміну від пейзажів, жанрові картини митець виконував тільки у майстерні. 

Створюючи образи з пам’яті, без використання натурних замальовок, художник таким 

чином прагнув узагальнення та створення синтезованого образу селянства Закарпаття. 

У спогадах він відзначав, що це був найзручніший спосіб: компонування композицій на 

вимогу ідеологічної системи [18]. Більшість робіт мали по кілька варіантів, що 

найчастіше відрізнялися композиційно-пластичним вирішенням. У пошуках усувались 

деталі, узагальнювався краєвид, а увага концентрувалася на головній дії. Тема весілля й 

народного танцю стали провідними у творчості художника. 

Тематичні картини з комуністичної історії Е. Контратович свідомо не малював, 

обмежуючись виключно життям і побутом рідного народу. Художник так і не став 

членом комуністичної партії. Із інтерв’ю митця дізнаємося, що від цього кроку його 

врятували колеги-художники. Більшість із них вважала, що чесного Контратовича 

влада легко використає для пропаганди. Про нього казали: «… недуйдавий, не годен за 

себе постояти, …можна легко перехитрити,… як кінь буде тягти». Саме ці «якості» 

врятували митця від «ідеологічного» примирення [88, c. 59]. Протягом багатьох років 

художник вів доволі скромне життя, не мав сім’ї і всі зусилля спрямовував на творчість. 

Найгостріші для мистецтва Закарпаття роки він пережив, дистанціювавшись і 

поринувши у світ пейзажу. 

Проте й пейзажі повоєнних років не викликали захоплення влади. Траплялося, що 

знімали з виставки його «оновлені» гірські краєвиди. Критика приділяла йому мало 

уваги, роботи залишалися у тіні. Контратовича постійно критикували за похмурі тони, 

що трактувалося як песимістичне ставлення до дійсності, та за відсутність тематичних 

картин. «Для мене той трактор ніколи не в’язався з пейзажем, він там завжди був 

зайвим! …Реалістичне мистецтво пішло далі. А нам втокмачували, що далі 
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соціалістичного реалізму йти нікуди. Зрештою, так далі й не пішли!» – згадував про ці 

роки художник [88, c. 61].

У творчості художника присутні й складні тематичні композиції, в яких збережена 

неповторна творча індивідуальність митця. Вони вирізняються цілісністю задуму, 

стриманою патетикою, з притаманним для Е. Контратовича заглибленним пізнанням 

характеру закарпатців без права на імітацію. Серед таких робіт виділяються «Зустріч 

молодих» та «Весільна процесія» (1946) (Іл. А. 3.17). Художник експериментував із 

формою, кольорами та фактурою. У цьому був відгомін полістилізму, властивий для 

довоєнного періоду творчості [84, c. 73]. Міцними залишилися традиції експресіонізму, 

що трансформувалися у співвідношення яскравих чистих кольорів; наїву – у 

навмисному спрощенні фігур, так само, як і стилістика народних розписів на склі та 

кераміці (Іл. А. 3.18).

Повоєнний живопис Е. Контратовича не лише тематично, але й стилістично 

залишався невід’ємним від аури рідної Верховини. Упродовж десятиліть він писав

свою «селянську сюїту», використовуючи, як правило, фризову композицію –

характерну ознаку народного мистецтва. Діалог з художньою традицією (пластом 

фольклорного спадку) як з уявним партнером дав можливість Е. Контратовичу 

досягнути художньо-індивідуального «я», відсторонюючись від вимог соцреалізму та 

продовжуючи розвивати у творчості етнокультурну тему. 

Значно важче було тим, кого радянські ідеологи обирали для показового 

демонстрування власних успіхів у мистецтві. Оскільки метод реалізму був основним у 

художній практиці пролетарського мистецтва, твори Й. Бокшая у цілому задовольняли 

вимоги соцреалізму. На межі 1940–1950-х рр. митець відтворює ознаки нового життя 

верховинців. Так з’являються роботи «Бокораші» (1948), «Збір яблук» (1950), 

«Молотьба в колгоспі імені 30-ліття Жовтня» (1948), «Жнива у колгоспі» (1948), «На 

колгоспному току» (1950), «Вивіз лісу» (1947) (Іл. А. 3.19), «У цеху» (1952) (Іл. А. 3.20).

Якщо у довоєнний період зображення буденних подій художник перетворює у 

дійство, насичене динамікою й повнокровним життям, то повоєнні твори відзначаються 

декоративізмом та театральністю. Попри певний зовнішній етнографізм, прагнучи 

уникнути ідентифікації категорії часу, художник усе більше користувався мовою 
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реалізму [164, c. 26]. Статичні композиції характеризує підкреслено матеріальна форма, 

яку він вміло виявляв світлотіньовим моделюванням. 

Одним із організуючих начал у повоєнних творах Й. Бокшая стала 

поліжанровість тематичної картини. З цього часу у творчості художника зустрічаються

жанрові картини, які включають у себе окремі портрети – опоетизовані образи селян 

Закарпаття, які вирізняються загальнолюдськими якостями. Багаторічний досвід 

монументаліста допомагав у вирішенні зображення нового життя верховинців. 

Більшість тем охоплює побут колгоспного села. Героями картин, як правило, є молоді 

люди, одягнені у барвисті національні костюми, не характерні для робочих буднів. 

Художник передавав святковий, урочистий настрій по суті буденних подій у

сільськогосподарському календарі.

Важливу роль у вирішенні багатофігурних композицій повоєнного періоду 

відіграє пейзаж. Природа стала співучасником подій. Перспектива гірських масивів та 

лісу допомагала підкреслити глибину простору та надати епічного звучання події.

«Колгоспна отара на полонині» (1950) (Іл. А. 3.21), «Жнива» (1952), «Заготівля бокора» 

(1953) – приклад синтезу жанрів живопису. Невеликі фігури людей органічно вписані у 

повітряне середовище, загальний ритм картини. Світлий життєрадісний настрій 

полотен створює яскрава палітра кольорів, що легко прочитуються на тлі темно-

зеленого густого листя.

Попри вимоги часу, художник залишився вірним своєму захопленню природою 

Закарпаття. Емоційно-психологічні пейзажі митця безпосередньо не відтворювали 

соціальної тематики і, хоча виходили за площину соцреалізму, вільно могли 

трактуватися як далека мета соціально-художньої свідомості радянської епохи. 

Ще одним прикладом переоцінки сформованих методів та пошуків себе в умовах 

соцреалістичного мистецтва стала повоєнна творчість А. Коцки. У перші роки після 

визволення Закарпаття художник поринув у організаційну діяльність. 1 жовтня 1945 р. 

митець висунув пропозицію про створення в Ужгороді Будинку народної творчості та 

за короткий час був призначений його директором [156, c. 7]. У цей непростий для 

історії Закарпаття період поруч із художником були його колеги. До співпраці з

організації роботи новоствореного осередку культури А. Коцка залучив Ф. Манайла, 
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який став головним художником, та А. Борецького, що посів посаду старшго

методиста. Організація культурного життя області в нових умовах – одне з 

найголовніших питань, які вирішував Коцка протягом цих років. Секретар з культурно-

масової роботи профради Закарпатської України, заступник начальника відділу 

мистецтв Народної Ради Закарпатської України – лише кілька штрихів у його насиченій 

подіями біографії [19]. 

Попри організаційну діяльність, художник активний й у творчому житті. Новою

сторінкою його творчої біографії стали спроби проявити свій талант у сценографії. 

Митець розробляв ескізи костюмів для Закарпатського народного хору (індивідуально 

для кожної артистки), був головним художником урочистих концертів професійних та 

самодіяльних колективів, а у 1955 р. створив ескізи декорацій до «Дванадцятої ночі» В. 

Шекспіра та «Чайки» А. Чехова для вистав Закарпатського державного українського 

театру [155, c. 7]. 

Водночас він не полишав і живопис. Пошуки власного стилю в умовах 

соцреалізму акцентують увагу художника на портретному та пейзажному жанрах. А. 

Коцка багато працював із натурою, про що свідчать його численні портрети, в яких 

найважливішим для автора залишається пластично-живописне вирішення образу, 

глибина людської особистості. Попри те, що серед його персонажів з’являються й герої 

нової доби – «Шахтар Іванцьо Василь» (1952), «Портрет Клари Балог» (1950-ті), 

«Скульптор В. Свида за роботою» (1947), «Портрет доярки Василини Тафій» (1961), 

«Ганна Ладані» (1960), «Ланковий Іван Кобаль» (1969), «Верховинці» (1960-ті), 

«Тваринник Василь Лета» (1963), «Портрет старшини міліції Д. В. Пічкаря» (1960-ті), 

«Двічі Герой Соціалістичної Праці Ю. Пітра» (1964) – його картини позбавлені 

пафосності, а вирішення образів хвилюють ліризмом та складають багату та складну 

галерею індивідуальних характерів. Як правило, у цих портретах художник зображував 

натуру на тлі карпатського пейзажу або архітектури. У своєрідній формі, що 

притаманна творчості А. Коцки ще з довоєнного періоду, він продовжував розвивати

тему нерозривної єдності природи й селянина, котрому здавна належала ця земля. 

Натомість жанрові картини повоєнних років проявляли риси історичного 

оптимізму. «Казка» (1950-ті) (Іл. А. 3.22), «Читають книжку» (1950-ті), «За книгою» 
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(1950-ті), «Біля клубу» (кін. 1940-х) (Іл. А. 3.25), «Збирають хліб» (1950-ті) – поодинокі 

приклади побутового живопису у творчості художника. Саме в цих картинах відчутний 

«новий час» через подробиці та другорядні деталі: червоні прапори на клубі, піонерські 

галстуки, червоні хустки на жінках та новітні елементи в побуті – радіо. 

Уже звично колорит картин художник будує на свідомій концентрації обмежених 

тонів. Колір залишається основним засобом, що розкриває ідейно-смислове та художнє 

наповнення жанрових композицій. Ці картини позбавлені розгорнутого оповідного 

сюжету. Уже вкотре художник акцентує увагу на людській гідності та потенційній силі 

закарпатського селянства. 

Серед побутових картин повоєнного десятиліття виділяються «Читають книжку», 

«За книгою» (1950-ті) (Іл. А. 3.23–3.24) – своєрідні реалістичні експерименти 

художника. Звертає на себе увагу вибір сюжету – процес читання, навколо якого іде 

зав’язка внутрішньої драматургії твору. Художник старанно вибудовує плани своїх 

виписаних до досконалості сюжетних композицій. Складається враження 

постановочних моделей-мініатюр, які художник компонує для досягнення бездоганної 

композиції. При цьому властива для художника емоція кольору відступає перед 

строгістю й відточеністю реалістичної мови. Проте майстерність передачі м’якого

світла, тональних переходів засвідчують високий професіоналізм митця, не зважаючи 

на штучність чи надуманість обраних сюжетів.

Серед художників, які на повний голос, без зайвої патетики та лицемірства зуміли 

передати тему праці у станковому живописі виділяється творчість А. Борецького та Г. 

Глюка. Етапними працями, що стали певним підсумком у пошуках жанрового 

живопису 1940–1950-х рр., є картини «Вивіз лісу» та «На лісопункті» А. Борецького і

«Лісоруби на вахті миру» Г. Глюка. 

Учню А. Ерделі та Й. Бокшая – А. Борецькому, як нікому іншому серед 

закарпатських художників, вдалося передати подробиці виробничого процесу, створити 

детальні індивідуально-психологічні характеристики персонажів. У середині 1940-х рр.

художник створив цілу галерею жанрових полотен, де відобразив працю селян 

високогірного Закарпаття. «Русинський світ», «Перед грозою», «На полонину», «Вивіз 

лісу», «Жанрова сцена», «Лісоруби», «Вечір», «Весілля», «Танець лісорубів», 
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«Одягають наречену» – твори, в яких світ щоденних турбот розчиняється у

симфонічному звучанні природи Карпат. Пантеїстична концепція творчості художника 

в ці роки набула монументального звучання, не втрачаючи при цьому ліризму та 

імпресіоністичної чуттєвості довоєнних років. 

Творчий метод А. Борецького сформувався на основі синтезу народної традиції, 

традицій реалістичного живопису та імпресіонізму. Ще довоєнні твори митця вирізняла 

легкість, певна етюдність у вирішенні монументальних тем. Вони підкуповували своєю 

щирістю та задушевністю, емоційною тонкістю, невибагливістю пейзажів та фігурних 

композицій. На відміну від робіт свого вчителя Й. Бокшая, художник уникав 

етнографічних подробиць. Його цікавив сам процес, що відбувається. Минаючи 

соціальну характеристику персонажів, художник намагався відкрити внутрішню силу і 

красу верховинців. 

Після завершення війни художник повернувся до Ужгорода, де вже в майстерні 

створив одні з найкращих жанрових картин – «Вивіз лісу» та «На лісопункті» (1952) (Іл. 

А. 3.26–3.27). А. Борецький став майстром багатофігурних композицій, у яких зумів 

опанувати великий простір. Для творів повоєнного періоду характерний прорив 

простору, з його уривчастою структурою, миттєвістю та пунктирністю. Образи 

втрачають довоєнну романтичну абстрагованість, стають конкретнішими і

переконливішими [84, c. 72]. Роботи вирізнялися багатством відтінків та нюансів 

кольорів.

В Ужгороді художник бере активну участь у виставках. Його роботи «Зустріч 

Радянської Армії на Закарпатській Україні» (1945), «Страта маромороських патріотів»

(1946), «На будівництві Рахівського паперового комбінату» (1948), «Лісоруби», 

«Бокораші», «Повернення гуцула-партизана» свідчать про «пошук нової тематики» і 

«бажання художників... показувати передових людей, пафос і героїку соціалістичної 

праці на заводах, шахтах, в колгоспах і радгоспах» [227, с. 4]. Не всі ці твори стали 

визначним явищем у закарпатській жанровій картині. Робота «Про великі досягнення 

комунізму» (Іл. А. 3.28) була відзначена на V обласній виставці, присвяченій 5-й 

річниці возз'єднання Закарпатської області з Радянською Україною та 33-й річниці 

Великої Жовтневої Соціалістичної Революції. У каталозі до виставки вона очолює 
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перелік з 14-ти репродукцій і зображує робітників лісопункту, що читають й 

обговорюють статті газети «Правда» в клубі [227]. У центрі композиції – портрет 

Сталіна, прикрашений вишитим рушником. У простінку видніється гасло: «Мы 

требуем МИРА!». Робота, що збереглася лише на сторінках каталогу виставки, фіксує 

не властивий для творчої манери художника пафос.

Штучність та надуманість композиції стала предметом активного обговорення 

серед художників. Із стенограми обговорення виставки у звіті виконуючого обов’язки 

голови ЗО СРХУ Ф. Манайла дізнаємося, що твір Борецького є актуальним за темою, 

проте «важко говорити про його художні якості» [28, арк. 12]. Художнику закидували 

ескізність та незавершеність роботи, однотипність, відсутність психологічної розробки 

персонажів тощо. 

Протягом першого радянського десятиліття художник відчував, що не вписується 

у нову систему. Усі спроби підлаштовуватися під критерії соцреалізму викликали 

внутрішній супротив. Родина, що перебувала за кордоном, кликала до себе. У 1964 р., в

період хрущовської відлиги, митець виїхав до Словаччини, де прожив до останніх днів

[48, c. 11]. 

Приклад життя й творчості А. Борецького не типовий в історії закарпатського 

живопису радянського періоду. Адже, маючи усі передумови – яскраву індивідуальну 

стилістику, масштабність художнього мислення, бажання висвітлювати теми із життя 

народу, – все це мало стати запорукою спокійного творчого життя, а згодом – визнання 

та кар'єрного зростання. Попри це художник обирає переїзд до іншої країни – втечу у 

відносну свободу.

Зовсім по-іншому склалося творче життя Г. Глюка, який 1947 р. оселився на 

Закарпатті вже сформованим 35-річним митцем. Художник відразу проявив свій талант 

прихильника реалістичного методу. Перші роботи, що з’явилися на виставках 1947–

1949 рр., демонстрували майстерність живописця у психологічних й багатогранних 

характеристиках героїв жанрових робіт та портретів (Іл. А. 3.29–3.34). Художник умів у 

трудових буднях звичайних селян знайти і втілити на картині справжню поезію праці. 

На початку 1950-х Г. Глюк став найяскравішим представником соцреалізму в живописі 

Закарпаття.
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Першим етапним твором у жанрі тематичної картини стали «Лісоруби на вахті 

миру» (1950) (Іл. А. 3.35). Реалістичний художній твір зображав працю лісорубів у

бадьорому, сповненому радості та натхнення настрої. У невимушеній природній 

композиції художник зумів достовірно передати типові образи закарпатських селян. 

Картина мала успіх у Києві і Москві, була відзначена під час декади української 

літератури й мистецтва. 

Наступні роки художник присвятив роботі над композицією «Лісоруби» (1954) (Іл. 

А. 3.36), що стала одним із показових явищ в українському радянському жанровому 

живописі. За значенням її порівнювали із картиною Т. Яблонської «Хліб». Близько двох 

років Г. Глюк провів на полонинах та в горах Закарпаття серед героїв майбутньої 

картини. У численних етюдах та ескізах художник наполегливо шукав ті 

найхарактерніші риси, які допомогли в кінцевому результаті створити природність, 

правдивість і достовірність композиції [84, c. 72].

Сцена праці закарпатських лісорубів подається як уособлена радість життя, 

втілена без надуманих театральних поз та пафосних жестів. Без надмірної 

ілюстративності, використовуючи мову реалістичного живопису, художник передав 

ентузіазм праці вільних людей на рідній землі. Картина підкорювала масштабністю 

втілення ідеї, майстерністю виконання та широтою охоплення теми.

Цілком справедливо її відразу помічають. Робота експонувалася в Ужгороді, 

Львові, Києві, Москві, Варшаві, Парижі, Нью-Йорку, Мехіко, Венеції, а на Всесвітній 

виставці в Брюсселі у 1958 р. була відзначена Великою срібною медаллю. 

У 1950-х рр. з’являється багато побутових картин, в яких художник з особливою 

теплотою відтворював працю горян. Його цікавить трансформація індивідуального в 

колективне, що він майстерно передавав засобами живопису [212]. Попри чіткі 

зовнішні ознаки соцреалізму, у творах з великою щирістю звеличувалась людська 

особистість, що протягом усієї творчості визначало мистецьке кредо художника (Іл. А.

3.37–3.38). 

Сьогодні, аналізуючи жанровий живопис Закарпаття повоєнних десятиліть, чітко 

простежується тенденція, яка визначила подальший розвиток образотворчості краю: 

пристосування сформованих у першій половині ХХ ст. традицій закарпатського 
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живопису до нових ідеологічних вимог соцреалізму. Тоталітарна влада, що 

утверджувала у живописі ідеї соціалістичної дійсності, не змогла затерти головні 

особливості, що вирізняли закарпатців на мистецькій мапі України, а саме збереження 

зв’язку із традиціями народного мистецтва краю. Попри всі складні обставини, в яких 

опинилися творчі особистості краю, причину цього позитивного явища слід шукати у

світоглядних позиціях митців – у моральних та гуманістичних засадах, 

проєвропейському мисленні та безмежній любові до всього рідного.

Непримиренна боротьба із формалізмом у перші повоєнні роки призвели до 

певних втрат художньої якості у творах більшості митців. Як правило, це проявлялося у 

не притаманній для традицій закарпатського малярства натуралістичній манері подачі 

змістового матеріалу або у надмірній декоративності. Проте звернення до тем 

народного життя стало міцним підґрунтям для художників Закарпаття у тихому 

протистоянні незаперечному пріоритету російської культури, що в подальші часи 

призвело до суцільної уніфікації українського живопису. У відтворенні особливостей 

народного костюму, традицій побутування, елементів народної архітектури 

закарпатські митці чітко і безухильно дотримувалися усіх деталей, що перешкоджало 

їхньому розчиненню і нівелюванню у загальній масі українських митців. 

Жорсткий диктат з боку влади породив контраргумент – внутрішній супротив 

митця, спровокував розкутість творчості закарпатців у жанрі пейзажу і став предтечею 

оновлення художньої лексики та пошуків, зокрема, у жанровій картині в наступному,

більш демократичному періоді – 1960-х.

3.3. Традиція та національна самоідентифікація в побутовому живописі 1960–

початку 1970-х рр.

У контексті розвитку українського радянського живопису у другій половині ХХ 

ст. жанровий живопис став одним із провідних в успішному подоланні рецидивів 

«ворожої буржуазної ідеології і остаточному утвердженні методу соціалістичного 

реалізму» [180, c. 5]. Тільки у 1960-х – на початку 1970-х рр. жанрова картина набула 

гуманістичного звучання. Українські художники-шістдесятники, сповідуючи 

переважно патріархальні цінності антропоцентричного гуманізму [32, c. 71] через 
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звернення до народних традицій, надали цьому жанру етичного й більш естетичного 

звучання. У жорстких умовах соціалістичного реалізму звернення митців до етнічних 

джерел було виявом ідеї національного відродження у вітчизняному мистецтві. 

Каталізаторами цих процесів стали відкриття імен художників українського авангарду 

1920-х р. та живі мистецькі осередки на Західній Україні, що зберегли національну 

пам’ять через нетлінний зв’язок із народною спадщиною. 

В українському живописі тільки у 1960–1970-х рр. у рамках єдиного реалістичного 

методу соцреалізму накреслилися пошуки нових критеріїв образотворчості, що стали 

актуальними після ХХ з’їзду КПРС. У живописі виокремився фольклорний напрямок. 

Відновлення втрачених зв’язків професійних художників із народною творчістю 

відбувалося в атмосфері короткої політичної «відлиги» 1960-х [215, c. 52]. Селянство 

шістдесятниками трактується як носій найвищих етичних та естетичних вартостей. 

Подібна орієнтація у післясталінську епоху була єдиною можливістю збереження 

української автентичності [32, c. 100]. Зростання хвилі національної самоідентифікації 

ідеологами соцреалізму трактувалося як опозиція культурній політиці держави, а 

спроби звернутися до спадщини національного мистецтва або народної традиції 

багатьма критиками трактувалися як формалістичні збочення. 

На цьому фоні яскраво вирізнялася діяльність закарпатських митців, для яких 

зв'язок художньої творчості із народним мистецтвом був абсолютно природним. Це 

своєрідний приклад національної цілеспрямованості та генетичної пам’яті у творах 

професійних художників. Найменш уражені вірусом соцреалізму, вони зуміли зберегти 

генетичний зв’язок із землею, природою, традицією рідного краю. У повоєнне 

десятиліття Й. Бокшай, А. Ерделі, А. Коцка, Е. Контратович, Ф. Манайло своїми 

творами внесли свіжий струмінь в український живопис, що активізувало пошуки й 

інших митців. 

«Розвінчали культ особистості. Розпочалося пожвавлення в мистецтві. Відчула і я 

безвихідь у своїх картинках «на дитячу тематику». Відчула і я потребу в активній 

творчості. Допомогло Закарпаття, його надзвичайна цікава школа живопису. Як свіжо 

сприймалися в нас роботи А. Ерделі, А. Коцки, Ф. Манайла, З. Шолтеса, Г. Глюка, Й. 

Бокшая! Який живий струмінь улили вони в наше мистецтво! Як активно стали 



104

виступати на наших виставках!» – згадує про ті часи Т. Яблонська [296]. У порівнянні з 

напрямом, який склався у київській академічній реалістичній школі, досвід 

закарпатських колег виглядав заманливим і новим. Відомий український 

мистецтвознавець О. Петрова неодноразово вказує на вплив закарпатських митців на 

творчість В. Зарецького, В. Задорожного, Т. Яблонської, А. Горської, Л. Семикіної, які у 

1960-х рр. піднімали пласти народного декоративізму і звертали увагу глядача на 

прадавню творчість безіменних народних майстрів [214]. 

1960-ті і початок 1970-х рр. – час розквіту жанрового живопису Закарпаття. 

Закликали до художників «висвітлювати дійсність» через відтворення образів із народу 

логічно пояснюється поглиблене зацікавлення національною творчістю, що давало 

можливість художникам застосовувати народно-традиційну виражальність. Для 

закарпатських митців це стало своєрідним поверненням до джерел та розвитком 

традицій регіональної школи живопису 1920–1930-х рр.

Одним із основних джерел натхнення було саме народне життя і мистецтво. 

Звернення професійних художників до народної творчості було відчутно не тільки в 

їхньому уявленні про життя, людину, природу, а й простежувалося у стильових ознаках 

живопису. У цьому контексті народне мистецтво виступало виразником досвіду 

творчої праці майстрів, у якому відбиті релігійні, звичаєво-обрядові та етично-моральні 

аспекти, набуті віками. 

Аналізуючи жанровий живопис Закарпаття означеного періоду, можна виділити 

три лінії прояву зв’язків із народним мистецтвом. 

Перша виявляється у творах, які, не маючи фольклорної знаковості, пов’язані із 

традицією опосередковано. Як правило, фольклорні елементи у таких творах є 

характеристикою другого плану, що окреслює особливості побуту, звичаїв, народної 

архітектури, інтер’єрів, національних костюмів тощо. Різноманітні сцени життя 

закарпатських селян у поетично-пластичному вирішенні – характерна риса творчості Г. 

Глюка та А. Борецького. Реалістична манера відтворення сюжетів наближує твори до 

народно-пісенної творчості, де ясність композиції, характерна ритміка, емоційна 

виразність передають самобутність народного мислення. У роботах цих художників 

спостерігаємо процес мимовільної фольклоризації, коли національна координата 
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проявляється через конкретні етнічні мотиви: зображення народного одягу, особливості 

ведення господарства, традиційні промисли верховинців, знаряддя праці тощо [97]. 

Людина завжди перебувала в центрі уваги Г. Глюка. Тема сільськогосподарської 

праці в полі – один з найулюбленіших сюжетів на початку 1960-х у творчості 

художника. Після гучного успіху картини «Лісоруби» не тільки на теренах Радянського 

Союзу, але й на міжнародній арені митець наполегливо продовжив свої творчі пошуки 

особливого сприйняття світла на полотні та багатьох можливостей пленеру. При 

кожній нагоді художник виїжджав разом із колегами на етюдні студії до сіл Ставне, 

Ужок, Дубриничі, Богдан, Тересва, Жорнава, м. Рахів. Митець шукав краєвиди, 

відповідне середовище, характерні типажі для створення тематичних композицій. 

Велика кількість підготовчого матеріалу – численні живописні етюди подеколи звучали

як самостійні твори і не потребували доопрацювання у студії. 

Прикладом подібного відображення традиції є роботи Г. Глюка «Вечір на полі» 

(1962), «На току», «Жнива» (Іл. А. 3.39–3.41), «Добронські воли», «У полі» (1960), 

«Скирдування» (1960), «Ержика» (1959), «Юлішка» (1957) (Іл. А. 3.42), «За водою» 

(1961), «Румунка за в’язанням» (1966), в яких художник зобразив селян, зайнятих 

щоденною працею. В узагальненні деталей одягу, лаконізмі та простоті композиційних 

рішень завжди проступала велика майстерність художника. Малюючи багато з натури, 

він зміг трансформувати індивідуальне начало кожного персонажа у колективне, що 

дозволило природно й без зайвого пафосу висвітлити особливості господарювання 

закарпатських селян.

З кожним роком митець усе більше віддалявся від реалістичного трактування 

натури, що для його творчості було властивим в період 1950-х рр. Академічне 

трактування, корпусний мазок, врівноважена кольорова гама витісняються сміливими 

кольоровими співставленнями, енергійним зарядом динамічних композицій, 

декоративно-монументальним трактуванням форм та силуетів («На колгоспному полі»,

1957; «На току», 1960; «Жнива», 1960; «Вечір у полі», 1962; «Літній день», 1974; 

«Сусідки», 1972). У вільних, зроблених наче на одному диханні композиціях вражає 

«живе» сприйняття, оптимізм і життєрадісність, прагнення пізнати «невідоме» у 
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сільській буденній праці. Показовим явищем, що об’єднує ці твори із картинами 

попереднього періоду є невід’ємний зв’язок людини та природи. 

Патетичними інтонаціями виділяються твори А. Борецького. Художник, творча 

манера якого завжди вирізнялася красою й благородством колориту, смаком і тактом у 

жанрових композиціях зламу 1950–1960-х рр., сміливо експериментував із формою та 

кольором. Живописний темперамент «Побачення» (1960-ті), «Вивіз лісу» (1960-ті), 

«Відпочинок літом» (початок 1960-х), «Танок на Верховині» (1960–ті) (Іл. А. 3.43–3.45) 

контрастно виділялися від творів післявоєнного періоду, де романтичний настрій 

художника втілювався у гармонії дії та природного середовища. У ці роки помітна 

еволюція художника у жанрі побутового живопису – шлях поступового звільнення від 

наслідування реалістичних форм, натуралістичних прийомів до вільного трактування 

форми засобами живопису. 

Друга лінія – типовий спосіб втілення етнографізму в жанровому живописі 

Закарпаття через «цитату» [69, c. 300]. У цьому контексті об’єктом зображення 

виступає фольклорний знак, що реалізується на рівні творчого перевтілення. 

Використання архетипів – один із поширених способів комунікації художника із 

народною традицією в цілому. При цьому митці оминули стилізацію – найпростіший 

спосіб комбінування декоративних елементів фольклору із збереженням їхнього 

семантичного значення [213, c. 94]. Саме ці ознаки виявляють твори І. Ілька «Труть 

коноплі» (1965), В. Сабова «Осінній ярмарок в Ужгороді» (1968), Е. Контратовича 

«Танці на Верховині» (1962), П. Балли «Бляхар. Із минулого Закарпаття» (1965), В. 

Микити «За щастя онука» (1972) (Іл. А. 3.46), «Обід у полі» (1971) (Іл. А. 3.47). 

Максимальне зближення з декоративною основою народного мистецтва спостерігаємо 

в полотнах Л. Пушкаша «Верховинська наречена» (1965) (Іл. А. 3.48), «Свято», 

«Ярмарок» (1967); А. Шепи «Народне гуляння» (1968) (Іл. А. 3.49), «Гуцульський 

ярмарок», «Щедрий вечір, добрий вечір» (1970), «Колядники» (1972), Ю. Герца 

«Верховинське весілля», «Свято на Верховині» (1970) (Іл. А. 3.50), «Танець молодої» 

(1972) (Іл. А. 3.51); В. Сабова «Гуцульські вечорниці» (1968) (Іл. А. 3.52). Твори цих 

митців – не просто сюжетно-тематичні перегуки із етнокультурною традицією, а спосіб 

внутрішнього діалогу між творчим «я» та народним мистецтвом [172]. Фронтальне 
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композиційне розміщення постатей, відсутність глибини простору, особлива манера 

ритмічної будови площини картини, перевага в живописному вирішенні декоративного 

начала – втілення неперервності кращих традицій народного життя у професійному 

живописі. 

Творчість А. Шепи в ці роки помітно вирізняється своєю індивідуальністю та 

самостійністю у відтворенні сценок із народного життя. Можливо, це позначено 

досвідом, який художник на початку своєї творчої кар’єри отримав у Львові, що 

проявилось у розмаїтті виражальних засобів, декоративізмі та багатстві інтенсивних 

насичених кольорів, туго скручених у просторі його полотен. 

У пошуках традиції автор звертався до початку століття – яскравого, 

експресивного живопису модерних напрямів та народного примітиву. Спроба відійти 

від завчених академічних прийомів помітна у творах «Довбуш біля ватри» (1970), 

«Щедрий вечір, добрий вечір» (1972), «Колядники» (1972) (Іл. А. 3.53–3.55), «Зима в с. 

Річка» (1968). А. Шепа чітко розмежовував такі поняття, як архаїчність та ретроспекція

[281, c. 5]. У зображенні народного життя експресивність втілювалася через посилення 

декоративності, використання мотивів народної творчості у композиції та 

колористичних співвідношеннях, що сміливо можна назвати «темпераментним 

живописом». У такій передачі виразності за допомогою кольору бачимо продовження 

традицій, засвоєних А. Шепою під час навчання у ЛДІПДМ у майстерні Р. Сельського. 

Художник-педагог, який сам постійно виїжджав на пленери у карпатську глибинку,

надавав великого значення народному мистецтву, адже вважав, що «це не серце, а кров 

у мистецтві» і без нього не може розвиватися професійна творчість [63, c. 5]. 

Твори А. Шепи були позбавлені ідейної складової та соціального аспекту. Увага 

митця зосереджена на різних проявах народного побуту та життя, що дозволяє 

провести паралель із просвітницькою концепцією «натуральної» людини. Герої його 

творів – прості селяни – показані художником як найбільш органічні елементи 

світобудови після самої природи [283, c. 3]. Як правило, в тематиці творів автор не 

виходив за межі народних гулянь та обрядових свят, у композиції яких природний фон 

виступав важливим засобом передачі психологічно-емоційного забарвлення. При 

цьому загальна святкова атмосфера композицій не заважала художнику 
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сконцентрувати увагу на важливих деталях – елементах одягу, народних атрибутах, 

елементах архітектури. Трактування народних мотивів перетворилося на своєрідне 

міфотворення, що дозволяло зв’язати сьогодення із минувшиною.

Третя лінія значно глибша та складніша. Фольклорна спадщина осмислювалася

художниками як єдина велика школа, що містить у собі мистецькі смаки і 

багатовіковий творчий досвід народу. У цьому випадку сюжетно-тематичний діалог 

був неможливий без творчого осмислення народних традицій, а духовні якості народу 

були невід’ємною складовою сприйняття художника [87, c. 200]. Основною метою 

виступає прагнення розкрити глибинний зміст народного життя, створити максимально 

місткий образ, суголосий із різними часами та епохами. Глибина художнього 

узагальнення вирізняє твори В. Микити «Ягнятко» (1969), «На новий рік» (1969), (Іл. А.

3.56–3.57), «Обід в полі» (1971), «Дідо-садівник» (1968), «На чужині» (1967), Л. 

Пушкаша «Верховинська наречена» (1965), «В очікуванні» (1967) (Іл. А. 3.58), 

«Людина народилася» (1973) (Іл. А. 3.59), А. Шепи «Народне гуляння» (1968), Ф. 

Манайла «Покоління бокорашів» (1968), В. Сабова «Гуцульські вечорниці» (1968), І. 

Ілька «Інтер’єр верховинської старої хати» (1960) та ін. 

У творах 1960-х рр., які відносимо до третьої групи, чітко простежується 

прагнення художників до філософського узагальнення твору. Звертаючись до жанру 

побутового живопису, художники прагнули відстояти твердження: «Людина – вінець 

творіння». Персонажі селян-верховинців контрастували із образами будівників

соціалістичного майбутнього, зростаючою урбанізацією та соціалізацією 

верховинського краю. Сюжет відходить на другий план. Важливими при цьому є деталі 

– гуні, постоли, череси, коновки – своєрідна спроба введення в художню мову 

діалектизмів із їхньою патріархальною незмінністю, що викликане внутрішньою 

потребою художників зберегти в картинах світ речей, які зникали з ужитку (Іл. А. 3.60)

[87, c. 203]. 

Міфологічне уявлення про дім як центр, вісь світобудови розкрито у творах Ф. 

Манайла, В. Микити, І. Ілька, В. Сабова, Ю. Герца. Ганки, похилені вікна 

верховинських хат, старі покрівлі – елементи знеціненої у радянському соціумі ієрархії 

цінностей. Художники обстоювали принципи правдивого відображення буднів, 
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звільненого від прикрашання – характерної риси жанрових картин 1950-х. При цьому в

їхніх творах відсутня й ідеалізація традиції, що давало можливість досягнути 

синтетичного сприйняття фольклору, в якому сконцентровано досвід колективної 

творчості.

Увага цих художників зосередилася на відтворенні народних типажів верховинців. 

Композиції вирізнялися глибиною розкриття образу простої, тяжко спрацьованої за 

життя людини, що дисгармоніювало із партійними настановами змалювання радісного 

й світлого життя радянських колгоспників. Як згадує В. Микита, за роботу «Дідо-

казкар» його звинуватили в поширенні релігійних пережитків, а пізніше, за браком 

доказів, – за участь у «націоналістичному» русі головного персонажа – відомого 

казкаря, бідного вівчаря із села Скотарське – Дмитра Киса [86, c. 64]. Згодом митцеві 

часто дорікали, що його герої – сумні. До прикладу, робота «Моя мамка» (1967) не 

пройшла відбір на всеукраїнську виставку через трагічність образу. На це художник 

сьогодні відповідає, що протягом життя не бачив своїх рідних, близьких, знайомих у 

веселощах за роботою. «Ви загляньте у шпаринку, коли хтось працює. Чи сміється тоді 

людина?», – зауважує митець [70, c. 150]. 

Постаті людей у творах Л. Пушкаша, М. Романишина, І. Ілька, В. Сабова, В. 

Микити, як правило, монументалізовані або ж підкреслено узагальнені, що зближує 

роботи із настінними розписами та надає творам монументально-епічного звучання. 

Такими постають рельєфно виписані «Дідо-казкар» (1961), «Колгоспний сторож» 

(1960), «Дівчина з Колочави» (1959) В. Микити, «Верховинець» (1960), «Смуток баби 

Калини» (1960), «Верховинець» (1960), «Гуцул з коновкою» (1963) І. Ілька, «Ізянська 

сім’я» (1968), «Дівчина-ізянка» (1967) В. Сабова, «Буркут – цілюще джерело» (1970), 

«П’ятеро з с. Хижа» (1969), «Бабине літо» (1970), «Народна медицина» (1971), «В 

очікуванні» (1967), «Збирання тютюну» (1970) Л. Пушкаша, «Свято» (1967) (Іл. А.

3.61), «Вівчар» (1969) М. Романишина. Максимальну увагу автори концентрували на 

внутрішній красі, духовності, моральності людей. Картини 1960-х вирізнялися 

докладними портретними характеристиками героїв, які у 1970-х трансформувалися у 

сталий, збірний образ верховинця, а всі портретні деталі – на розкриття внутрішнього 

світу персонажів. Звернення до традицій народного мистецтва вплинуло на стильові 
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особливості жанрового живопису цих митців. Підкреслена умовність живописно-

пластичної мови сприймається як необхідний спосіб висловлення художниками свого 

ставлення до події, а образне узагальнення – наслідок переживань та вражень [262, c. 

167].

Говорячи про особливості жанрових картин нового «старого Ф. Манайла» 1960–

1970-х, слід відзначити ставлення художника до творчого «я» народної творчості як до 

похідного від «ми». Саме при такому підході до фольклору особистість художника 

розчиняється в канонізованих смислових і образотворчих моделях. Цього митцеві 

вдалося уникнути, надати віковічним архетипам сучасне звучання. У творах «Танець 

біля вогню» (1966), «Колядники ідуть» (1970) (Іл. А. 3.62–3.63), «Балада про тополю» 

(1966), «Покоління бокорашів» (1969), «Гуцульська наречена» (1964), «Пісні», «Реваш. 

Вигін скоту» (1975) знову на повну силу зазвучали яскраві барви широкої 

манайлівської палітри, відновилася давня інтенсивність кольору, з’явилися сміливі 

гіперболи, експресивна загостреність образного перетворення. Це відновило в творах 

митця відчуття органічного синтезу творчого «я» і колективної народної творчості.

Як народна, так і модерна складова у творчості Ф. Манайла, їхній органічний 

синтез, акцентують дуже сильну особистість митця, специфікою його духовної 

біографії. Водночас цей синтез є своєрідною спробою вирішити об’єктивні 

суперечності: зіткнення цивілізації і верховинської глибинки, спроба зняття цієї 

суперечності, прояв інваріантності діалогу глибинних зв’язків та сплав воєдино 

найцінніших рис двох однаково цінних для митця світів. Разом з тим – це і можливість 

піднятися над обмеженістю соціалістичного мистецтва своєї доби, вийти, 

відштовхуючись від конкретно-історичних обставин, на загальнолюдське звучання. 

Сягнувши такого синтезу, майстер спромігся на нове мистецьке мовлення, цікаве і 

важливе поза межами його малої батьківщини.

Далекими від звичайного відтворення баченого є образи жанрових картин А. 

Коцки. Спираючись на образну будову народного мистецтва, поетично та без будь-якої 

штучності він створив ідеалізований образ людини з народу в її духовній і фізичній 

красі [87, c. 198]. Художник прагнув до асоціативного сприйняття творів глядачем, не 

обмеженого поверхневим прочитанням сюжету. На межі 1960–1970-х рр. А. Коцка 
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пише багатофігурні композиції, складніші і цілісніші порівняно із його довоєнними 

аналогічними творами «Побратими» (1974), «Процесія на Гуцульщині у 1930-х роках»

(1977); «На Гуцульщині» (1972) (Іл. А. 3.64), «З ярмарки» (1969) (Іл. А. 3.65) «Хай живе 

Возз’єднання» (1975). 

У багатофігурних композиціях художник не полишав свої пошуки, якими 

позначені його портрети: створення збірного образу верховинців з розвиненою 

психологічною характеристикою. Його портрети сучасників – узагальнені образи, що 

набувають символічного звучання. Декоративно написані фігури знаходяться на 

«авансцені» загальної композиції. Сюжетні групи ніби вмонтовані у тло пейзажу, що 

концентрує увагу саме на характеристиці героїв, а не на розгортанні загальної дії.

Лаконічно площинний малюнок, чистота просвітленого колориту відкривали 

перед глядачем національну самобутність Карпат. Кожна деталь у картинах А. Коцки 

посилювала емоційність звучання образів. Особливе смислове навантаження у творах 

художника отримали силует, декоративна пляма, ритмічна організація площини – уся 

пластична система, що визначає виразність цілого. 

Творами, де перепліталися ілюзія і романтика, реальне і бажане, у 1960-х були 

картини Е. Контратовича. Художник, чиї емоційні й по часу конфліктні жанрові 

картини довоєнного періоду стали «трагічним щоденником» життя Верховини, мусив 

віднайти нові шляхи самовираження в ідеологічно заангажованому радянському 

мистецтві. Втеча в жанр пейзажу в повоєнне десятиліття врятувала художника від 

гонінь та звинувачень з боку влади. Автор став «замилуваним споглядачем» [151, c. 16],

любовно відтворюючи природу краю. 

Із середини 1960-х для митця розпочався період творчого розквіту, що проходить 

під знаком жанрових творів. Відступають конфлікт, публіцистичність та соціальність, 

художник надавав сюжетам символічне трактування через складні асоціації образної 

мови. Народно-обрядові свята (мотив весілля й танцю, тема материнства) та 

календарний цикл селянської праці (збирання врожаю) – основа сюжетів творів цих 

років. «Збирання яблук» (1970), «Весна. Мати з дитиною» (1968) (Іл. А. 3.66–3.67), 

«Червоний коник» (1969 р.) «Весілля» (1968), «Радісна повоєнна весна» (1968), 

«Молода з дружками», «Весільна процесія», «Танці на Верховині» (1960-ті) – складні 
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сплави народного мовлення, свята краси й любові із монументально-декоративним 

узагальненням. 

Позбавлені розгорнутого сюжету, надмірної інформативності та дидактичності 

твори 1960-х – початку 1970-х рр. дуже точно відтворювали традиції народних дійств 

на Закарпатті. Узагальнений показ дійових осіб без деталізації костюмів та 

конкретизації портретності, енергія гострих кольорових співставлень, нероздільність 

героїв картин із краєвидом – характерні для жанрових творів Е. Контратовича цих років

[87, c. 199]. «Фігури в тих картинах-композиціях були намальовані в народному одязі 

жителів Закарпаття. Для Києва це було щось нове, і вони ці картини прийняли 

схвально. Тут я скористався лозунгом, висунутим партією: “Картини мають бути 

соціальними по змісту та національними по формі”», – писав у спогадах художник [18, 

арк. 7].

Роботи періоду «відлиги» об’єднує монументально-декоративний характер та 

асоціативність втілення образів, що споріднює їх із пісенним фольклором Закарпаття. 

Фризова композиція, оповідальність у розгортанні сюжету поєднувалася із 

«язичницькою оргією» [151, c. 19] кольорових співвідношень. Як правило, ущільнений 

колорит картин Контратович будував на чергуванні площин синьо-зелено-фіолетових 

кольорів, що контрастно відтінювало народне вбрання персонажів. Картини найчастіше 

сприймалися як алегорія єдності людини з природою, що продовжувало лінію пошуків, 

розпочату митцем ще у довоєнний період [69, c. 301]. 

У другій половині 1960-х рр. у творчості українських художників проявився так 

званий «суровий стиль», що був поширений у багатьох республіках Радянського 

Союзу. У часи «шістдесятництва» цей стиль у живописі виник як антитеза пишному і 

помпезному мистецтву попередньої доби [247, c. 40] і свідчив про певні кроки на шляху 

демократизації суспільства та був першою спробою заговорити в мистецтві «людською 

мовою» (у творчості В. Рижих, Г. Нелевди, І. Григор’єва, М. Ванштейна та інших). 

Е. Димшиць, визначаючи сутність «суворого стилю» говорить про компроміс між 

офіційним ангажованим мистецтвом та радикальними настроями [106, c. 163]. 

Художники прагнули протиставити фальші й офіціозному пафосу «соціалістичного 

реалізму» щирість і неприховану, гірку життєву правду, залишаючи при цьому 



113

головним героєм полотен радянського трудівника. У творах «суворого стилю» були 

показані не окремі особи, а знайдено «обличчя» цілого покоління, «колективу». 

У період розквіту «суворого стилю» формується манера письма В. Микити, в якій

рельєфно проявилися риси творчої індивідуальності, що висунули його до лав 

провідних митців Закарпаття. Героями його творів були «прості люди», без суттєвих 

зовнішних відмінностей – «оголені» люди на оголеній землі. Художник намагався 

зафіксувати образи у їх незмінному стані – архаїчній законсервованості, уникаючи 

стилізації під «народний образ» чи прямого цитування [70, c. 154]. Адже на очах 

художника протягом кількох десятиліть «нової історії» відбувалися докорінні зміни

народних устоїв закарпатців.

У перших же роботах дивує цілісність світу й образу людини у стані суцільного 

спокою, стабільності, навіть статичності, яку досягає художник без надмірних зусиль. 

Основним завданням героїв В. Микита визначав не дію, а стан максимальної зібраності 

і радше готовності до дії. Звідси ця зануреність у себе, замкненість образів художника. 

У жанрових картинах 1960-х – початку 1970-х рр. найповніше розкрилися 

індивідуальність художника, його життєвий досвід, уподобання. Переглядаючи 

доробок цих років – «Ягнятко» (1969) (Іл. А. 3.56), «Збирання картоплі» (1970), 

«Новина» (1970),  «Звозять сіно» (1971) (Іл. А. 3.68), зауважуємо «недостатню увагу» 

автора до соціальних чинників. Уникаючи поверхневості, банальної ілюстративності чи 

багатослівної «літературщини» безконфліктних сюжетів, художник відображає тяжкі 

будні життя Верховини. Усе це надавало гуманістичнго пафосу творчості митця і 

дозволяє твердити про новий етап розвитку жанрового живопису в мистецтві 

Закарпаття [70, c. 155]. 

Десоціалізація образів Микити викликана абсолютно своєрідним тлумаченням 

образу верховинця в позачасовому контексті на тлі ординарної, буденної події. У 

композиціях відсутні сучасні ознаки побуту. Його герої вдягненні у гуні, лайбики, довгі 

строкаті спідниці, постоли – залишки минулих епох із музейних полиць. Художник 

ніби навмисно уникає зайвих деталей, аби показати і максимально розкрити 

узагальнений образ закарпатця, сповненого радості праці на рідній землі. 
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Кожна композиція – це викристалізований, позбавлений зовнішніх нашарувань 

глибинний образ. Аби відтворити на перший погляд буденну подію – збір сіна –

художник вибирався разом із селянами на полонину і власноруч на рівних із ними 

працював [86, c. 65]. Пережите, переболіле, переосмислене – через рік народжувалося 

на полотні. Звідси ця узагальненість образів, що суттєво вирізняла жанрові полотна В.

Микити в цьому часі.

На межі 1960–1970-х художник створив цілу галерею яскравих особистостей –

справжніх господарів Карпат. Лапідарність, свідома заощадливість виражальних 

засобів, жорсткий малюнок, стриманий, майже монохромний колорит – художні 

особливості стилю у творчості В. Микити. 

Побут та звичаї Закарпаття на межі 1960–1970-х рр. відтворював світ жанрових 

картин І. Ілька. Глибока любов і шана до природи та людей, відчуття приналежності до 

своєї землі визначили тематичне коло робіт художника. Рідне село художника Дулово 

розташоване на Тячівщині – у найбільшому за територією районі в Україні в долині 

річки Тереблі, де переважало українське населення. Уже в ранніх роботах І. Ілько не 

просто копіює натуру (пейзаж чи портрет), а передає враження від побаченого, синтезує 

реальність, спираючись на свої відчуття. У цьому прослідковується вплив 

ерделівського експресіонізму, панорамності композиції Й. Бокшая, монументальності 

мислення А. Борецького, тяжіння до узагальнень Ф. Манайла та А. Шепи [73, c. 73]. 

Характерно, що при масштабності його полотен людина завжди співіснує у гармонії з 

природою. Художника більше цікавила мить фіксації самого процесу праці, а не 

динаміка розгортання події. 

Життєві обставини склалися так, що художник у 1957 р. виїхав з Ужгорода. 

Маючи посаду художника-оформлювача у філармонії та в театрі, митець поїхав з міста, 

де пройшли студентські роки. Так він опинився у Міжгір’ї, де на той час ще не було 

електрики. Як згадує сьогодні художник, це були одні з найщасливіших у його житті і 

творчості роки. «Я не думав, що дістану якісь схвальні оцінки моєї творчості. Мене це 

не хвилювало. Намагався бути незалежним, робив те, що бачив і відчував», – зауважує

сьогодні художник [73, c. 73].
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Реалістична школа, яка домінувала у творчій манері молодого І. Ілька, у 1960-ті

поступилась місцем декоративності та узагальненню образів. Героями творів 

художника найчастіше були літні люди або діти. Як правило, люди старшого віку –

носії знань у закарпатських родинах (у молодшому віці вихованням Івана Ілька 

займався дідусь по маминій лінії). Імовірно, як пам'ять про дитинство, головними 

персонажами жанрових робіт художника найчастіше ставали саме дідусь із онуком –

«Дідо з онукою» (1961), «Дід з онукою с. Річка» (1960), «Думи» (1965) (Іл. А. 3.69). Як 

правило, обличчя зберігали емоційний стан моделі: у творах проступали риси 

споглядальності та емоційної напруги. Чіткими ребристими гранями художник 

створював крупні форми тіла, подеколи гіперболізував, але не ідеалізував їх. 

Крупномаштабність різко та гаряче відпрацьованих скульптурних форм контрастувала 

з узагальненими аксесуарами фону. Відтворення національного одягу виявляли талант 

колориста та стилізатора (Іл. А. 3.70). 

У багатьох роботах присутній мотив самотності, що співзвучний із пошуками, 

думками та життєвою позицією І. Ілька у середині 1960-х. «Верховинець» (1960), 

«Подайте» (1959) (Іл. А. 3.71), «Петро з Дулова» (1965), «Гуцул з коновкою» (1963) –

психологічні жанрові портрети, що із зростаючою силою відтворювали інтерес автора 

до людей, яких він зображає. Поїхавши з міста в світ гармонії та природи, в цих 

портретах художник шукав суголосність своїм новим думкам, спостереженням та 

почуттям, прагнув зафіксувати час через образи сучасників. 

Герої цього періоду переконливо індивідуалізовані та майстерно узагальнені 

водночас. «Ярина» (1968), «Ольга» (1965), «Труть коноплі» (Іл. А. 3.72), «В хаті» 

(1960), «Прядуть» (1959) – світ, що розкриває традиційні заняття жінок на Закарпатті. 

Показово, що в українських селах жінки не виконували фізично важких робіт: не орали, 

не косили, не заготовляли дров і лісу [254, c. 252]. Жіночі роботи були переважно 

пов’язані з хатою, садибою і городом. У жанрових творах І. Ілька зафіксована праця, 

пов’язана із традиційним домашнім господарством: прядіння, ткацтво, вишивка.

У роботах цього періоду практично не помітно ознак часу. Художник створив 

типізований образ сільської дівчини, концентруючи увагу глядача на розміреності 

протікання самого процесу, уникаючи при цьому надмірної деталізації [73, c. 74].
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Мотиви повсякденного сільського життя підіймаються автором на рівень філософської 

осмисленості. Персонажі мають власний світ, відокремлений від реального, замкнений 

у колі традиційного, з роками концентровано в однаковому сільському побуті. Автор не 

ускладнював композицію. 

Як правило, картини святково декоративні. Живописна структура цих робіт дуже 

зібрана та компактна. У сміливих співставленнях чистих кольорів художник майстерно 

розкриває безпосередні образи. У пластично виразних крупних фігурах дівчат, чітко 

модельованих формах схилених в задумі голів, в енергійно виліплених щільними 

мазками оголених руках бачимо архітектонічну складеність та гармонійність 

композицій. Статичність композиції долається введенням етнографічних акцентів. 

Період 1960-х – початку 1970-х рр. став одним із найцікавіших в історії розвитку 

жанрового живопису Закарпаття. Тематична обмеженість повоєнного живопису 

стимулювала найактивніших митців шукати нестандартні форми вираження в умовах 

соцреалізму. Офіційні замовлення, ідеологічні вимоги зумовили активне звертання 

художників до цього жанру живопису.

Однією з надійних платформ, де велися творчі пошуки, було звернення митців до 

канонів народного мистецтва. Для закарпатських художників це стало своєрідним 

містком до витоків традицій закарпатської школи живопису часів 1920–1930-х рр. і 

одночасно «творчою лабораторією», в якій проводилися найсміливіші експерименти. 

Аналізуючи емпіричний матеріал, спостерігаємо продовження діалогу професійного 

мистецтва та етнотрадиції на основі таких прийомів: сюжетно-тематичні перегуки;

стилізація; використання архетипів; образна аналогія; творча переорієнтація традиції

[87, c. 200]. Побутовий живопис Закарпаття періоду відлиги – яскравий приклад 

звернення до етнічної спадщини, результат власного вибору митців, а не сфера 

бездумної слухняності в умовах авторитарного соцреалізму.

Висновки до розділу 3

Аналізуючи жанровий живопис Закарпаття повоєнних десятиліть, чітко 

простежується тенденція, яка визначила подальший розвиток образотворчості краю: 

пристосування сформованих у першій половині ХХ ст. традицій закарпатського 
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живопису до нових ідеологічних вимог соцреалізму. Тоталітарна влада, що 

утверджувала в живописі ідеї соціалістичної дійсності, не змогла затерти головні 

особливості, що вирізняли закарпатців на мистецькій мапі України, а саме збереження 

певних схем традиційного мистецтва краю. Попри всі складні обставини, в яких 

опинилися творчі особистості, причину цього позитивного явища слід шукати у 

світоглядних позиціях митців – у моральних та гуманістичних засадах, 

проєвропейському мисленні та безмежній любові до всього рідного.

Непримиренна боротьба із формалізмом у перші повоєнні роки призвела до 

певних втрат художньої якості у творах більшості митців. Як правило, це проявлялося у 

не притаманній для традицій закарпатського малярства натуралістичний манері подачі 

змісту або у надмірній декоративності. Проте звернення до тем народного життя стало 

міцним підґрунтям для художників Закарпаття у тихому протистоянні незаперечному 

пріоритету російської культури, що в подальші часи призвело до суцільної уніфікації 

українського живопису.

Аналізуючи історію перших етапів: від адаптації, трансформації традицій до 

випрацювання певної стратегії поведінки в колективі закарпатських художників з 1945 

по 1972 рр. можемо зробити певні висновки:

по-перше, реконструйована картина мистецького життя вказаного періоду 

відображає складні процеси адаптації творчості закарпатських художників до вимог 

соціалістичного реалізму: від заперечення традицій, сформованих у довоєнний період 

до пристосування – відхід у жанр пейзажу як своєрідна форма втечі та пошук «ніші» в

пануючій у мистецтві ідеології;

по-друге, базовий принцип радянської естетики, коли мистецтво було інструментом 

ідеології, актуалізував у живописі Закарпаття фабулу, що базувалася на традиціях 

мистецтва реалізму та академізму, поширених у російському живописі на зламі ХІХ–

ХХ ст.;

по-третє, презентації творчості митців на виставках у Києві та Москві стали тими

вагомими подіями, які сформували потужний імідж закарпатської школи живопису, що 

стала явищем в контексті українського радянського мистецтва;
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по-четверте, суспільно-культурні процеси в різних сферах життя, активізовані в

період політичної відлиги, дозволили закарпатським художникам актуалізувати досвід 

довоєнних традицій малярської школи та закріпити одну з найхарактерніших її рис –

відтворення життя рідного народу, гармонійного образу народної традиції в

побутовому живописі;

по-п’яте, налагоджені міжнародні контакти вносили певне відчуття мистецької 

свободи в художнє середовище Ужгорода та Мукачева. Знайомство та зв’язки із 

мистецтвом країн соціалістичного табору в Європі розширювало діапазон творчого 

мислення митців Закарпаття, що у мистецькому контексті 1960-х рр. вирізняло 

закарпатських художників з-поміж інших українських митців;

по-шосте, суспільно-політичні зрушення середини 1960-х рр. позначилися на 

формальних змінах у мистецтві Закарпаття. Дієвими були мікросередовища творчого 

спілкування, де інформація про традиції західноєвропейського модернізму 

передавалась від покоління до покоління, що посилило тенденції неформального руху 

на Закарпатті у 1970-х рр. 
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РОЗДІЛ 4

ЕВОЛЮЦІЯ ПОБУТОВОГО ЖИВОПИСУ ЗАКАРПАТТЯ: 1972–1991 рр.

4.1. Проблема змісту і форми

Період «тихого тоталітаризму», що поступово опановував на початку 1970-х р. усі 

сфери творчості, історики й мистецтвознавці пов’язують із зняттям з посади секретаря 

КПУ П. Шелеста 1972 р. У системі ієрархічного українського мистецтва в

закарпатському живописі це був один з найбільш «законсервованих» періодів. Навіть 

при побічному аналізі живописних творів стикаємося із міцно прив’язаними до 

конкретних вимог соціалістичного реалізму проявами у творчості закарпатських 

митців. 

Тут слід чітко означити термін «тематична картина», що в мистецтві 

соціалістичного реалізму безпосередньо прив’язувався до конкретної ідеологічної 

основи та передбачав виконання творів у виразноокреслених за змістом і формою 

параметрах. За визначенням Карпа Пархоменка, тематична картина несе в собі 

суспільну ідею, виражену в художніх образах, які відтворюють у чуттєвій формі типові 

риси людей або явищ, відбивають закономірність реальної дійсності і мають ідейну 

пізнавальну вартість [210, с. 17]. Тематичність у такому контексті якнайкраще

відповідала проголошеному принципу партійності мистецтва. Від автора, який 

працював над «темою», вимагали відтворення динаміки соціалістичних перетворень, 

монументальних образів боротьби і праці, героїчного пафосу, зображення 

представників певних класів та «новітньої» радянської інтелігенції або ж відтворення 

революційної історії. На думку П. Білецького, художник – не є художником, якщо він 

повторює своїх попередників: «Життя, особливо наше, радянське повинно іти вперед»

[45, c. 26].

Реалістична манера стала основним художнім засобом, а для посилення 

зовнішніх ефектів художникам рекомендували застосовувати «монументалізацію» 

образів. Властивий для періоду «відлиги» декоративізм, що уособлювався із 

продовженням традицій народного мистецтва, у творчості багатьох художників 

розчинився у реалістичних «експериментах» [71, c. 171]. Цей фактор був важливим для 
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отримання відповідних замовлень, фінансової підтримки, що прямо асоціювалась із 

значимістю митця. 

Кількість тематичних картин у закарпатському живописі протягом 1970-х рр.

стрімко зростала. Зовнішня напищеність художніх образів у композиціях 1970-х різко 

контрастувала із змістом післявоєнних творів, які вирізнялись насиченою внутрішньою 

реальністю. Складається враження, що вдало обрана художником тема (а подеколи –

тільки назва) визначали успіх твору. Ця тенденція пояснює поверхневість змістового 

наповнення композицій і відповідно фахових прорахунків. Фотографізм та

ілюстративність – перелік сумнівних новацій у жанровому живописі 1970-х. На жаль, у 

багатьох роботах неприхованим є факт порушення елементарної грамотності рисунка.

Поступово тематичні ерзаци витіснили на другий план розвиток «чистого» 

жанрового живопису, який уже до цього часу мав свої традиції та здобутки. Поринуло в

минуле художнє відкриття оточуючого світу в безпосередньому контакті художника із 

натурою, глибоке вивчення та проникнення у внутрішній світ людини-сучасника. 

«Народжувались багатофігурні композиції, де оспівана людина – наш сучасник. 

Радянська людина показана у багатосторонній діяльності. Твори художників стали 

більш сучасними за формою виразу та за своїм змістом. З’явились нові цікаві твори, 

тематика картин стала більш різноманітною… Той факт, що в нас нема штучного 

наслідування, бездушного копіювання натури або тільки фіксації події показує, що в 

нас іде здоровий творчий процес» (із промови очільника живописної секції – Г. Глюка) 

[9, арк. 68].

Ієрархічна система класифікації мистецтв чітко прослідковувалася в характері 

організації виставок, кількість яких стрімко зростала. Практично всі вони були 

приурочені до визначних історичних дат, різноманітних ювілеїв або епохальних подій у 

розбудові «світлого майбутнього»: до 100-річчя Леніна, до 25-річчя возз’єднання 

Закарпаття з УРСР, «СРСР – наша Батьківщина», «Слава праці» тощо. Про масштаби

підготовки експозицій свідчить збільшення кількості учасників та представлених ними 

творів. Так, у ретроспективній ювілейній виставці у Києві «25 років Радянського 

Закарпаття» у 1970 р. було показано 340 творів від 58 митців [9, арк. 7]. В аналізі 

звітного періоду за 1968–1972 рр. голова Закарпатського відділення А. Кашшай 
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відзначав перевагу саме тематичних картин, що гідно висвітлювали соціалістичні 

перемоги Закарпаття. 

Селянсько-традиційний струмінь жанрового живопису 1960-х стрімко витіснявся 

деструктивними тенденціями офіційного мистецтва. Аналіз художніх виставок 1970–

1980-х рр. дозволяє констатувати їхній вкрай консервативний характер. У коловороті 

настанов та рішень чітко простежуються магістральні лінії, що визначали основні теми, 

висвітлювані у жанрово-тематичних картинах. Серед найпоширеніших – досягнення в 

різних галузях господарства: будівництво нафтопроводу «Дружба», газопроводу 

«Братерство», електричної ріки «Мир» тощо. Можемо твердити, що саме із початку 

1970-х рр. у живописі Закарпаття активно розвивається жанр індустріального пейзажу, 

що було суголосно із загальноукраїнськими тенденціями в мистецтві. 

По суті ми зіткнулися із проявами традиціоналізму в закарпатському побутовому 

живописі, логіка якого відображала уявлення, що зміст – явище змінне та минуще, і 

цінність має лише його форма. Відповідно до цього творчий пошук попередніх періодів 

у розвитку цього жанру у закарпатському живописі підмінюється беззмістовними 

ритуалами, які відображають не нові знання життя, а бездоганно засвоєні правила та 

приписи офіційного мистецтва. Відбувається певна ритуалізація художнього мовлення, 

механічне відтворення відомих образів і вибір такого життєвого матеріалу, який уже 

багато разів був осмисленим в образотворчому мистецтві [71, c. 172]. У тиражному 

масштабі художники оспівували фальшиві ідеологічні штампи: неіснуючих ідеальних 

людей та взаємовідносини. Саме у 1970-х – першій половині 1980-х рр. спостерігаємо 

народження в закарпатському живописі нового вихолощеного ідеалу, який стрімко 

перетворився в нежиттєвий штамп (Л. Гайду «Світлячок» (1972), «Кошара» (1975), В. 

Гангур «Щасливе дитинство» (1975), І. Ілько «Урожай» (1982), В. Сабов «Проводи 

новобранців» (1974), «На святі тваринників» (1984)). Нові теми свідомо спрощуються, 

схематизуються і підганяються під відомі зразки радянської «буфонади».

Як правило, творчі програми художників були далекими від етнокультурних 

традицій й мали цільове ідеологічне замовлення [215, c. 54]. У побудові композиції 

найефективнішим проявом «партійності і народності мистецтва» була оповідно-

плакатна та моралізаторська фабула. На структуру образів реально впливала 
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раціоналізація художньої форми. У поточному мистецькому процесі партійна дійсність 

відкидала будь-які прояви модерністичних елементів художнього мовлення. При цьому 

особиста історіямитця, його власне бачення художньої картини світу займали вельми 

маргінальне місце або взагалі розчинялось у стрімкому потоці радянської міфології [93, 

c. 19]. 

У живописі панував реалістичний метод відтворення нав’язуваних згори тем. 

Тривимірне зображення ідеологічних настанов якнайкраще відповідало реалізації 

завдань тоталітарного суспільства. Так, у закарпатському живописі закорінилася

марксистська теорія мистецтва, що від метафізичного повертала мистецтво до 

повсякденного [71, с. 172]. Натуралістичний спосіб зображення фігури став основним 

критерієм вимог, що ставилися до жанрових композицій. В образній мові не 

передбачалося ніяких особливих пошуків, адже основні критерії були вже давно 

відпрацьованими. У заідеологізованому мистецтві це призвело до підміни реального 

відображення життя напищеними, хоч і правдоподібними образами. Художні 

композиційні варіації зводилися до створення узагальнених й подеколи надмірно 

героїзованих образів, риторичного пафосу та одноманітної натужності психологічної 

інтонації [165, c. 38].

Аналіз закарпатського побутового живопису 1970–1980-х рр. викриває гостру 

проблему співвідношення змісту і форми. Попри чіткі критерії тематичного відбору до 

виставок, вагомим залишалося завдання продемонструвати життєві соціальні процеси, 

властиві саме для Закарпаття. Природно, що головними героями закарпатського 

малярства були садівники, бокораші та виноградарі. Не менш важливими вважалися

епізоди, вагомі для історії краю – масштабні будівництва, створення колгоспів, принади 

оновленого радянського життя тощо. Але визначені межі тематичності не призвели до 

єдності художніх рішень – одні з яких мали в основі строгі принципи достовірності (в 

основному у представників старшого покоління митців), інші – демонструвати міру 

можливостей сучасного живопису в оволодінні метафоричною мовою та вмінням 

вибудовувати складні асоціативні зображальні ряди. 

Так, на початку 1970-х можемо означити кілька тенденцій, що розвивалися в 

закарпатському жанровому живописі. Одна з них була звернена до реалістичного 
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живопису, що переважно втілювалася у творах художників, які переїхали до Закарпаття 

після Другої світової війни (Г. Глюк, О. Бурлін, М. Нестеренко). Як правило, прагнення 

надати значущості прозаїчному митці намагались реалізувати на основі апробованої 

«високої» мови мистецтва минулого. При цьому баланс між побаченим і вигаданим, 

між особистим та загальним, запозиченим виявлявся порушеним. У підсумку виникали 

твори зовнішні по суті, які демонстрували популярну «поетичність» або 

документальний підхід, та неглибокі за змістом у масштабах станкової картини. 

Друга – базувалася на місцевих традиціях і передбачала стилізацію та значне 

узагальнення зображень (В. Микита, І. Ілько, Л. Гайду, В. Сабов). Тут 

найпопулярнішими були теми праці та свята. По суті, у цих двох станах розкривалась 

уся багатоманітність форм життя тогочасного Закарпаття. Сама по собі тема свята 

розкриває нам тяжіння художників до втілення ідей ідеального ладу та усвідомлення 

вічного в конкретному та мінливому [71, c. 174]. Для цих творів була характерна

зовнішня побудова композиції. Надуманість колізії диктувалася не стільки сюжетом, 

скільки вже готовою візуальною схемою. У висвітленні теми праці протягом 1970-х

характерним залишались традиції «суворого стилю». Це проявлялося в узагальненні 

художньої мови, тяжінні до площинних лапідарних форм і холодних декоративних

кольорових співвідношеннь. 

У межах третьої тенденції працювали митці, які прагнули проникнути до основ 

народних традицій та віднайти той варіант художнього вислову, який міг би нести певні 

національні ознаки (Ф. Манайло, Е. Контратович, Є. Кремницька, Ф. Семан, В. 

Приходько, Е. Медвецька, Ю. Герц). Як правило, ці композиції вирізнялись 

метафоричністю, складними пластичними вирішеннями, символізмом мови. Образна 

насиченість, напруга оповідальності дозволяла втілити авторський індивідуальний 

задум, який реалізовувався у точно побудованій композиції, в її в колористичній будові. 

Змістова багатозначність і глибина цих картин перебувала у прямому взаємозв’язку із 

складністю їхньої образотворчої організації. 

Попри «соціально-класове» підгрунття мистецтва 1970–1980-х у багатьох 

жанрових композиціях знаходимо елементи певних стильових відгалужень, серед яких 

слід виокремити джерельні орієнтири на постімпресіонізм, символізм, експресіонізм та 
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абстракціонізм. У творчості багатьох художників Закарпаття прослідковується ефект 

«подвійної психології» – так звані творчі акти позаофіційних форм художнього життя

[71, c. 175]. 

Місцеві традиції закарпатської школи виявилися значно міцнішими і проявлялися 

у «впертих» позиціях митців старшої генерації. Ювілейна виставка до 50-річчя 

утворення СРСР в Ужгороді засвідчила, що традицій жанрового живопису, 

випрацьованих ще у 1930-х рр., послідовно дотримувались Ф. Манайло, А. Коцка, Е. 

Контратович, які у композиціях продовжували розкривати духовний світ рідного 

народу. Створювані ними образи сприймалися своєрідними емоційними згустками, а 

енергія експресивного живопису без перешкод прямувала до глядача. У цій позиції 

вбачаємо прояв «траєкторії мімесісу» – оригінального та індивідуального наслідування 

реальності, що у творчості художників не вичерпувалось лише пошуком форми, а 

подеколи й взагалі виключало візуальний спосіб наслідування [214, c. 36].

Серед представників середнього покоління митців подібним шляхом йшли Е. 

Медвецька, Ю. Герц, В. Приходько, які у притаманній для них стилізованій манері 

живопису відтворювали життя простих закарпатців. При цьому декоративізм, що був 

властивий їхнім роботам, передбачав означення певного підходу до задуму та 

виконання мистецького твору. Чітко прослідковується прагнення до того, що було 

заборонене (індивідуалізоване начало) і разом з тим дозволяло художникам залишатися 

у межах офіційно дозволеного (обрані теми композицій). Усталений для реалістичного 

живопису тривимірний простір протиставлявся двовимірному, площинному 

трактуванню фігуративної композиції та певних формальних пошуків [71, c. 176]. Ця 

«підміна» обумовила своєрідні несподівані творчі експерименти в живописі, що 

проявлялися як у композиційних, так і в сміливих колористичних пошуках. 

Поруч з цим у розвитку побутового жанру 1970-х – на початку 1980-х рр.

спостерігаємо й ознаки псевдоромантизму. Якщо на етапах формування романтизму 

культивувалась вишукана поетична форма, що поєднувалась із дещо пафосною мовою 

вислову, то у проявах псевдоромантизму спостерігається однобічне захоплення 

формою. При цьому контакт із реальністю є виключно зовнішнім фактом на відміну від 

погляду митця-романтика, який співчутливо відтворює суєту буденності. Як правило, у 
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цих творах проголошувались істини, що були суголосні із щоденністю. На початку 

1970-х прояви псевдоромантизму радше нагадували ритуал чи канон, де пафос та 

закличність перетворилися у традицію (А. Коцка «Побратими» (1974), В. Приходько 

«Два Івани» (1974), В. Сабов «Проводи новобранців» (1974), Й. Рущак «На 

будівництві» (1974), П. Балла «Зустріч в Горянах» (1974), «Звістка про революцію» 

(1977) (Іл. А. 4.1), «Розпродаж бідняцького майна» (1979), В. Демидюк «Карельська 

ідилія» (1973) тощо). Складається враження, що специфічні традиції станкового 

живопису були відкинуті в минуле. Монументалізація образів сприймається радше як 

візуальний ритуал, данина вимогам писання картин за певними зразками, 

використовуючи матеріал шаблонного запам’ятовування. 

На зламі 1970–1980-х рр. одним із найскладніших актуальних питань у країні, і,

зокрема, в області залишалось продовольче. 1982 р. у фахових виданнях було 

опрелюднено звернення діячів культури до творчої інтелігенції УРСР під девізом: «У 

культуру села – наш особистий внесок». Керівництвом ЗОО СХУ були розроблені 

завдання для колективу художників з подальшого зміцнення зв’язків художників з 

трудівниками сіл області. Як правило, митців об’єднували в агітаційно-

пропагандистські групи, що були під пильним наглядом відділу пропаганди й агітації 

Закарпатського обкому КПУ. Саме в ці часи в практику увійшли регулярні дні 

організаційно-політичної роботи (останній четвер кожного місяця, відповідальний –

Кондор Ю.). Одним з основних завдань було висвітлення праці селян. У цьому дусі 

розроблено план заходів «з метою здійснення більш широкого і дійового впливу 

художників на відображення засобами образотворчого мистецтва соціально-політичних 

процесів на селі» [13, арк. 5].

З багатофігурних композицій зникає образ горянина, з величезною любов’ю 

оспіваного у жанрових композиціях 1960-х рр. Величний ритуал шанування процесу 

праці витіснив осібне та особистісне відтворення художниками життя конкретної 

людини, її буденних житейських подробиць, що було характерною ознакою традицій 

побутового живопису на Закарпатті. Яскравим прикладом соціалістичного 

узагальнення колгоспної праці є робота В. Микити «В колгоспній теплиці» (1976) (Іл. 

А. 4.2). Горизонтальна фронтальна композиція ілюструє робочі будні групи селян, 



126

задіяних у новітніх сільськогосподарських експериментах. Художник прагнув 

максимально точно відтворити процес праці, для чого багатофігурну композицію 

розбиває на групи, об’єднані однією конкретною справою (поливання квітів, догляд 

рослин тощо). У характері викладу матеріалу художник щедро використав принципи 

театральності, розміщуючи головну дію на передньому плані, а колгоспну «масовку» 

задіяв для збалансування монументальної композиції. Дисонансом до дійсності 

сприймається предметність «квіткової декорації» у теплиці: фінікова пальма, дерева 

лимона, квітки юкки та інших рідкісних рослин. 

Картина є промовистою ілюстрацією головних тенденцій у розвитку українського 

тематичного живопису 1970-х: рух від документальності до узагальнення, від фіксації 

конкретного факту до опоетизації процесу праці. По суті, природа сюжету, що 

визначається в картині ідеєю та темою, по відношенню до теми стає елементом форми. 

Саме сюжет конкретизує тему і стає головним засобом її виразності: визначає вибір 

дійових осіб, характер їхніх взаємовідносин, місце та час розгортання дії, обстановку 

конкретної події тощо. Ідейно-змістове начало в картині стає первинним та визначає 

набір формальних засобів. Змістове багатство композицій стало своєрідним ключем до 

джерел композиційних та формальних вирішень. 

Гігантоманія, що у 1970–1980-х охопила всю країну, панувала і в Закарпатті. 

Красномовним підтвердженням цього є відтворення подій у живописі. Одним із 

найпотужніших проектів початку 1980-х стало будівництво газопроводу «Уренгой –

Помари – Ужгород» (1982–1984 рр.). Трансконтинентальна система транспортування 

газу на кілька років стала однією з найвагоміших подій не тільки області, а й цілої 

країни. Порівнюючи із будівництвом нафтопроводу «Дружба» на початку 1960-х, тема 

газопроводу в образотворчому мистецтві Закарпаття прозвучала на повну силу. У 1983 

р. для всебічного ознайомлення митців із соціальними здобутками орденоносного 

Закарпаття відбувся IV міжнародний пленер «Газопровід добросусідства і миру – 83».

У пленері взяли участь 27 митців, які представляли Москву, Володимир, Київ, Львів, 

Івано-Франківськ, Чернівці, з них 8 – іноземці – з Угорщини, Чехословаччини та 

Румунії [14]. Паралельно відбувся тематичний IV обласний молодіжний пленер «На 
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трасі газопроводу “Уренгой – Помари – Ужгород”» у Жденієві (16 чоловік), результати 

якого демонструють розквіт індустріального пейзажу в мистецтві Закарпаття. 

Тема будівництва газопроводу стала однією з визначальних у творчості 

закарпатських митців. Пленерні роботи експонувалися в багатьох містах України, 

зокрема, у вересні 1983 р. – у Київському інституті мистецтвознавства, народної 

творчості та фольклору ім. М. Т. Рильського, а у 1984 р. відбулася зональна виставка 

робіт «На трасі дружби» у Львові, Івано-Франківську та Чернівцях. Міжнародний 

пленер, окрім запрограмованої теми, розкриває і одне із найважливіших питань 

радянського мистецтва початку 1980-х – «Людина – природа – техніка», актуальність 

якого надала художній виставці особливого значення. 

Монументальність освоєння урбаністичного побуту – ознака художньої форми і 

композиції творів початку 1980-х. Патетичні за емоційним і образним ладом твори 

закарпатських художників, були зведені до «спільного знаменника» радянського 

соціалістичного мистецтва. Помпезність і вдаване благополуччя, підміна дійсного 

бажаним, декларативність і визначена заданість образних рішень – усе це характеризує 

жанрові твори цих років. Гіперболізація форми позначалася на художній якості 

композицій, що, як правило, виявлялася у проблемах перспективи, співвідношенні 

елементів композиції на форматі, анатомічної будови персонажів тощо. Яскравим 

прикладом монументалізації жанрового сюжету є картини «На будівництві» Й. Рущака 

(1974) (Іл. А. 4.3), «Щедра земля» Л. Бровді (1975), «З трудової вахти» (1972) (Іл. А.

4.4), «Дівоча бригада» (1973) (Іл. А. 4.5) І. Манайла, «У святковий день» В. Сабова 

(1979), «Змагання лісорубів» (1985) та «Урожай» (1982; 1985) І. Ілька тощо. Ці твори 

ілюструють засвоєння новітніх тем у закарпатському живописі, що в умовах 1980-х

проходило як продовження традицій не жанрового, а тематичного живопису. «Новий 

зміст» народного життя обумовив практичне витіснення жанрового живопису. 

Проте колектив митців Закарпаття мав одну з унікальних можливостей контакту із 

колегами з-за кордону, з якими єднало спільне європейське минуле і водночас –

реальність «соцтабору». Інтернаціональний характер українського радянського 

мистецтва якнайяскравіше демонструвала практика проведення на Закарпатті 

міжнародних пленерів та обмінних виставок. По суті, це була одна з найзручніших 
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можливостей уникнення офіційно пропонованих тем зверху та долання інформаційної 

ізоляції, в якій перебували інші українські митці. І міжнародний пленер «Мальовниче 

Закарпаття» (1978), ІІ – «Карпатам вічно зеленіти» (1979), ІІІ – «Полонини Закарпаття» 

(1981) – стали унікальною можливістю, з одного боку – продовжити традиції 

закарпатського пейзажу, закладені у творчості А. Ерделі та Й. Бокшая, а з іншого боку –

зручний спосіб виявити нові соціалістичні перетворення без надмірного пафосу. 

Притаманна для художників Закарпаття рідкісна стійкість до місцевої тематики 

проявлялася у гармонійних композиційних пейзажах Ф. Манайла, А. Коцки, Е. 

Контратовича, В. Габди, В. Микити, Е. Медвецької, В. Приходька, М. Медвецького та 

інших. 

Період 1970–1980-х рр. позначився активною роботою із молодими художниками. 

На основі рішення ІІІ Всесоюзного з’їзду художників з метою покращення виховної 

роботи 12 березня 1970 р. при ЗО СХУ створена комісія по роботі з молодими 

художниками області у складі: Микити В. В. – голови комісії, Скакандія В. Ю., Бедзіра 

П. Ю. та Панчук Н. М. – представника обкому комсомолу. Вивчаючи ситуацію,

новоутворена комісія констатувала, що при доволі великій кількості випускників 

мистецьких навчальних закладів у області творчо працювало лише 62 особи [8, арк. 8].

Неприйняття декларативності, зовнішньої правдоподібності та догматичного 

розуміння засад реалізму, звернення до традицій закарпатського і світового мистецтва 

вирізняло творчі пошуки закарпатських молодих художників нового покоління. Досвід 

попередників був надійним орієнтиром, але заперечення епігонства та наслідування 

додавало бажаннясамоствердження. Однак їхні творчі експерименти з формою та 

кольором не мали різко виходити за означені межі, адже це суворо контролювалося, 

критикувалося та позбавляло «членських» привілеїв. Серед молоді у середині 1970-х –

на початку 1980-х виділялися імена В. Приходька, А. Бачинської, Й. Райнінгера 

(Чернія), А. Саллера, В. Базана, Н. Пономаренко та інших. Так, від початку 1970-х р. 

комісія у ЗОСХ активно долучилася до розвитку молодіжного творчого руху на 

Закарпатті.

Адміністративно-командні методи зводили трактування творчості до обмеженого 

розуміння плакатно-агітаційного мистецтва. Проте митці активно відстоювали своє 
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розуміння покликання, про що свідчать негативні відгуки у пресі. Їхні творчі амбіції 

мають дві особливості: розширення кола культурних традицій у пошуці власного 

індивідуального художнього стилю і прискіплива увага до національної та регіональної 

школи. У творах Чернія, Базана та Пономаренко ми бачимо промовисту «ментальність» 

свого власного творчого світу.

Із середини 1980-х р. сюжет залишився у творчості небагатьох художників та 

значно модифікувався. Жанрова картина в традиціях 1930–1950-х рр. відійшла на 

периферію, а її регресивний клон – тематична картина, стала ідеологічним 

анахронізмом та була «втрачена» назавжди. Серед сюжетно-жанрових картин все 

частіше звучить релігійна та календарно-обрядова тематика. 

Творчість Тараса Данилича цього періоду виділяється національним колоритом та 

неприхованою увагою до етнокультури закарпатців. З-поміж етнічних груп Закарпаття, 

увагу художника найбільше привертають лемки. Уродженець Турянської долини став 

на багато років співцем їхньої культури та традицій. «Характерною рисою творчості 

молодого художника є вірність сільській, дуже йому знайомій тематиці. Маючи добру 

професійну підготовку в академічному малюнку, він уміло поєднує це з наївною 

безпосередністю народного мистецтва. Свідомо стриманий у кольорі, основний акцент 

кладе на деталізацію народної архітектури, пейзажу, на розкриття сюжету народного 

побуту та обряду», – писав у його рекомендації до вступу у Спілку художників М.

Медвецький [17].

Понад два роки Т. Данилич працював художником-реставратором у 

Закарпатському музеї народної архітектури і побуту. Багато часу проводив у 

етнографічних експедиціях в різних районах області. Учень В. Свиди активно збирав 

польовий матеріал, при цьому проявляючи увагу до кожної деталі орнаментів різьби, 

вишивки чи елементів дерев’яної церкви. 

Протягом 1981–1986 рр. художник бере активну участь в організації молодіжних 

виставок. Як правило, сам представляє жанрові картини, в яких по-особливому оспівує 

щоденне життя закарпатського села. Його художні образи захоплюють щирістю, адже 

художник не переїхав до міста, а залишився жити поміж героїв своїх картин. Проте Т.

Данилич не просто фіксує особливості побуту чи обрядів односельчан, а намагається 



130

без надмірного символізму надати кожній композиції узагальненого звучання. Химерне 

сюжетне плетиво з численними фігурами селян перетворюється у його композиціях на 

життєвий епос або карпатську сагу, де головним лейтмотивом є невичерпна любов до 

рідного краю [170, c. 5].

Особливою деталлю творчості Т. Данилича у середині 1980-х є чистота жанрів 

станкового живопису. Художник не прагне плакатної закличності, ілюстративності чи 

монументалізації форм. Декоративність художньої мови митця виправдана тематикою 

та своєрідною даниною традиції, яку митець всотував під час спілкування на пленерах 

із Ф. Манайлом, Е. Контратовичем чи А. Коцкою. Особливе відчуття форми й 

живописної фактури, просякнуті народною філософією та мудрістю, – риси, які 

характеризують творчий доробок Т. Данилича протягом 1980-х років [265].

Наприкінці 1980-х усе активніше у творчості художника звучить релігійна тема. Із 

характерною увагою до кожної деталі, Т. Данилич відтворює нюанси події. Як правило, 

художник фіксує релігійні обрядові свята із традиційними для Закарпаття процесіями, 

сцен торговиць перед церквою, дитячі забави тощо. Композицйійно твори 

перегукуються із народним малярством (зокрема, іконописом), де оповідальність у 

викладі сюжету насичується властивими для конкретного регіону архетипами (Іл. А.

4.6–4.7). Відкрита кольорова гама суголосна із традиціями лемківської вишивки [274, c. 

184].

Саме наприкінці 1980-х в українському мистецтві помітні зміни у ставленні 

художника до своєї творчості й зацікавлення власним внутрішнім світом. Фактор 

антропоцентризму мистецтва безсумнівно вплинув на розвиток жанрового живопису. 

Переналаштування на нові вимоги часу по суті призвело до занепаду цього жанру не 

тільки в закарпатському живописі, але й в українському загалом. Фактор офіційного 

замовлення, що визначав розвиток жанру і теми в останні два десятиліття перед 

незалежністю України, остаточно нівелював призначення жанрового живопису, що 

відтворював особливості життя та побуту людини. Поодинокі прояви жанрово-

побутового живопису бачимо у творчості тих митців, у яких звернення до народних 

традицій стало радше творчим методом, сформувавши характерні художні прийоми та 

засоби, що вирізняло їхній авторський стиль. 
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Цікавими живописними надбаннями стали міфологічно-філософські та 

романтично-поетичні композиції, в яких акценти зроблено на прихованих смислах 

завдяки сюжету, композиції та кольору. Академічно-класицистичний неоімпресіонізм і

реалізм радянського мистецтва поступився більш складним, мішаним й авторським 

методам та технікам. Виразна фактура сюжетно-символічних творів дивувала новими 

смислами та асоціаціями. Девальвація офіційної ідеології поступово розчиняла 

сконструйований метод соцреалізму.

4.2. Історично-побутовий живопис Закарпаття: жанрова структура та художньо-

стильові особливості

Однією з характерних рис українського образотворчого мистецтва в другій 

половині ХХ ст. став вільний розвиток усіх стилів і жанрів живопису. Переоцінка місця 

історичного жанру в мистецтві, який радянські мистецтвознавці визначали одним із 

найвпливовіших серед усіх образотворчих жанрів, що відтворює перед глядачами події, 

особи, взаємовідносини людей, відображаючи уявлення про час і його героїв, сьогодні 

допомагає краще зрозуміти події минулого. У закарпатському малярстві ХХ ст. існує 

великий комплекс живописних творів, який майже не досліджений з точки зору 

відображення та інтерпретацій у них історичних подій, що дає підстави наголосити на 

актуальності зазначеної теми [77, c. 169]. 

Історичний живопис, будучи динамічним і складним поняттям, до початку XXI ст. 

не зберіг чистоти і меж жанру, що пояснюється тенденцією до стирання кордонів між 

жанрами. Аналіз живопису Закарпаття другої половини ХХ ст. дозволяє зауважити 

посилену увагу митців до відтворення історичних подій. При цьому переосмислення 

подій минулого в історично-соціальному контексті у закарпатських художників було 

невіддільним від зацікавленості митців життям та побутом свого народу. 

Саме на початку 1970-х р. у закарпатському живописі активно розвивається 

історично-тематична картина. Проблему «занурення» в історичне минуле для 

художників вирішила радянська дійсність. Майже на сто років пізніше складна історія 

Закарпаття стала об’єктом зацікавлення митців. Поштовхом до розвитку цього жанру в



132

Закарпатті стали суспільні зрушення, що стимулювали художників до створення картин 

на теми закарпатської історії. 

Аналізуючи стан розвитку українського історичного живопису у середині 1940-х –

початку 1950-х рр., мусимо зауважити, що провідна в 1930-х рр. історико-революційна 

тема не мала значних досягнень. Тепер художники активно звертались до теми Другої 

світової війни з метою відобразити вікопомні події та образну наснаженість бійців 

радянської армії. Це позначилося на урізноманітненні художніх рішень, 

композиційному багатстві та колористиці творів. Багато робіт відзначалися

натуралізмом трактування тем, коли скрупульозно передавалися окремі буденні явища 

без найменшого натяку на будь-яке узагальнення. Таке «механічне копіювання 

побаченого» [160, c. 18] позначилося на художній якості творів. Невиразна пластична 

мова, ілюстративність, зовнішня декларативність, нагромадження фігур і аксесуарів 

відображали псевдопафос в історичних композиціях (Ф. Манайло «Елеватор» (1948),

«Зустріч червоної армії» (1945–1946), А. Борецький «Про великі будови комунізму»

(1950) тощо).

У закарпатському живописі досі малопоширений жанр розвивався поступово та не 

відзначався декларативними втіленнями в дусі партійних вимог. Так, 1945 р. на першій 

обласній виставці з’явилося кілька творів, присвячених конкретній історичній події –

визволенню Закарпаття у 1944 р. Слід зауважити, що в період 1939–1944 рр. Закарпаття 

входило до складу Угорщини, яка в Другій світовій війні була у коаліції з Німеччиною. 

Тому тема визволення та возз’єднання набувала ідеологічної актуальності й мала 

служити підтвердженням вдячності закарпатців  «братам-визволителям». Художники, 

які мусили продемонструвати єдиний порив у боротьбі за нове майбутнє, в тематичних 

картинах, як правило, вдавалися до «хорових» композицій сцен зборів та мітингів [78, c. 

175]. У трактуванні цієї вагомої події в історії Закарпаття можемо віднайти паралель із 

кращими на той час історико-революційними творами О. Лопухова, В. Шаталіна, О. 

Ацманчука, В. Чеканюка, для яких характерне психологічне та ідейно-образне 

трактування історичної події. «Після возз’єднання для Закарпатської України настали 

нові часи. Всі, що досі були «громадянами без імені», стали радянськими громадянами,

до яких з повагою ставиться все поступове людство. Це неминуче вплине і на форму, і 
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на зміст художньої літератури й образотворчого мистецтва Закарпатської України», –

пророчі слова письменника П. Панча після відвідин у 1945 р. Закарпаття [208, c. 15].

Варто відзначити, що події визволення та возз’єднання Закарпаття відразу стали 

одними з найвагоміших історичнихтем серед художників і відображались із почуттям 

гордості. Довгоочікуване звільнення мало лірико-епічне або романтичне трактування, 

що вирізняло закарпатську сюжетно-тематичну картину в радянському образотворчому 

мистецтві. У цьому вбачаємо продовження традицій, закладених у побутовому 

живописі Закарпаття першої половини ХХ ст., що проявлялося у плавності пластичної 

лінії, м’якості живописної будови та опоетизації події. Природно, що в перші роки ці 

характерні риси виявилися і в станковому живописі на історичну тематику. 

Новим у закарпатському малярстві стало зображення конкретної історичної події, 

в якому народні маси були фоном. Це дозволяє твердити, що закарпатські художники 

трактували історичні теми в підкреслено символічному плані. «Хоровий» початок 

проявився у творах «Зустріч визволителів», «Мітинг миру» (1945) Ф. Манайла та 

«Зустріч радянської армії на Закарпатській Україні» (1945) А. Борецького. Так, Ф. 

Манайло важливу історичну подію подавав як веселе народне гуляння. У коловороті 

яскравих динамічних плям проступають узагальнені фігури селян. Таке композиційне 

вирішення глибоко взаємодіяло з ідейним змістом. Картина більше нагадувала 

народний стінопис, розмальовку дерев’яних скринь, ніж велично-епічний твір [78, c. 

158]. Звернення Ф. Манайла до обрядових сюжетів завжди мало складне, багатошарове 

символічне навантаження. У кожній з подібних картин ідеться не про події приватного 

життя, а про якийсь переломний момент в історії спільноти – верховинців, усіх 

закарпатців, а то й цілого людства. У цій картині Манайло чітко визначив роль народу 

як рушійної сили. 

У картині А. Борецького «Зустріч радянської армії на Закарпатській Україні»

проявилася пантеїстична концепція творчості художника, що в ці роки набуває 

монументального звучання, не втрачаючи при цьому ліризму та імпресіоністичної 

чуттєвості довоєнних років. Добре знання побуту верховинців, тонке відчуття його 

етнографічних особливостей зумовили національний колорит і задушевність цього 
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полотна, складного і нешаблонного за композицією, з поетичним відтворенням стану 

природи. 

Ідеологічне замовлення зумовлювало протягом 1950-х рр. Створення 

художниками сюжетно-тематичних картин. Як правило, на теми нещодавнього 

минулого – визволення Закарпаття та возз’єднання краю із Україною. Ці твори 

позначені документальністю у висвітленні подій, адже майже всі художники були їх 

свідками. Проте ідеологічне навантаження деформувало трактування історичних 

колізій, зумовлювало гіпертрофований пафос (А. Борецький «Про великі будови 

комунізму», 1950) [227]. Підкреслення героїки боротьби позначалося пафосними 

інтонаціями з їхніми життєстверджуючими мотивами. Нехтування істиною призводило 

до художніх втрат, порушення історичної правди вело до втрати образної достовірності, 

зниження естетичного і морального впливу твору. 

Серед нечисленних творів 1950-х рр. на історичну тематику помітно виділяються 

картини Павла Балли (1930–2010) – талановитого учня А. Ерделі та Й. Бокшая, одного з 

перших випускників Ужгородського училища прикладного мистецтва. Під впливом 

творчості Й. Бокшая у творах художника характерною ознакою була любов до 

реалістичного викладу сюжетної основи твору та класичних монументальних 

багатофігурних композицій. Дипломна робота «Повстання селян с. Паланки у 1703 р.» 

(1956) – один із перших прикладів звернення художника до жанру історичної картини

[15]. Як і в Ужгородському училищі прикладного мистецтва, дипломний проект у 

ЛДІПДМ вів Й. Бокшай – головний вчитель П. Балли. Для втілення художник обрав 

конкретний сюжет з історії Закарпаття, пов’язаний із драматичними подіями 1703 р. –

початком визвольної боротьби угорців на чолі із Ференцом Ракоці ІІ проти Австрії. 

Проводячи паралелі із життям художника, виникають цікаві здогадки, чому саме цей 

сюжет художник обрав для відтворення. Внаслідок політичних передвоєнних подій 

1938–1939 рр., родина Баллів, як угорці (чи не єдині у словацькому селі Павловце над 

Угом, що за 20 км від Ужгорода), були виселені, а їхнє майно конфісковане [142, c. 70]. 

Спогади дитинства не стерлися з пам’яті художника до кінця життя. Тому історичний 

сюжет, пов’язаний із багаторічною боротьбою угорського народу за незалежність, був

можливістю відстояти право національної самоідентифікації художника.
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Розгорнута горизонтальна композиція вирізняється монументальністю та 

розмахом втілення ідеї твору. Реалістичний виклад у поєднанні з романтичним 

настроєм домінує у картині. Згодом ця риса стала характерною для творчого методу 

художника. Можливо, на це вплинуло захоплення художником творчістю угорських 

поетів-романтиків, серед яких Шандор Петефі, Янош Арань, Гейза Гардоні, Арпад Товт

[245, c. 156]. Звідси відчуття літературності та певної міфологізації сюжету. Ми бачимо 

авторську інтерпретацію історичного сюжету, що викликало образне сприйняття події 

художником. Документалізм при цьому поступається художньому узагальненню. У 

творі автор зачіпав дві вічні теми мистецтва – любов до батьківщини та смерть заради 

неї. При цьому драматургічну кульмінацію художник зробив не на смерті одного з 

повстанців, а на трагедії селян, які уособлювали мрії та прагнення угорського народу. У 

цьому П. Балла – вдячний студент, пошуки якого суголосні із довоєнною творчістю 

його вчителя Й. Бокшая, чиї патріотично-романтичні настрої у 1930-х рр. втілилися у 

низці творів сакральної тематики – метафоричних картинах омріяного майбутнього 

рідного народу. Такий живий взаємозв’язок художнього узагальнення документів 

минулого з історичними знаннями стало однією з найважливіших типологічних 

особливостей історичного жанру на Закарпатті.

З кінця 1950-х на розвиток радянського мистецтва вплинули зміни в суспільстві 

після XX з'їзду партії. Першоосновою образних пошуків було прагнення зробити свої 

відкриття в історії. Починаючи із 1957 р., на виставках з'явилися роботи з більш 

об'єктивним трактуванням подій. Закарпатські художники активно використовували 

художні традиції, що в першу чергу проявилося у фольклорно-етнографічних мотивах

[77, c. 176]. Суспільний інтерес до історії, поєднавшись з прагненням художників дійти 

до витоків подій і характерів, затвердило людину головною фігурою історії. 

У період 1960–1970-х рр. при всій неоднозначності процесів суспільного розвитку, 

відбувається помітне пробудження історичної самосвідомості, що особливо проявилося 

поступовим ствердженням ідеї історичної пам'яті. Дотичність до загальноєвропейських 

політичних процесів та соціокультурних явищ виносило на поверхню невеликий, проте 

власний закарпатський історичний досвід. Звідси певна побутоописовість, що 

простежується у творах. Позбавлену конструктивно-декоративної логіки емоційну 
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дієвість образів митці досягали засобами стилізації. Виставлені на передній план 

статичні фігури ватажків, революціонерів чи страйкарів уособлювали собою радше 

історичну місію, ніж справжню історію Закарпаття. 

У структурі живописних творів ця тенденція втілювалася в прямому зображенні 

історичних сюжетів та прагненні митців поєднати минуле з сьогоденням. Картини 

закарпатців цих років позначені прагненням до масштабності образів та не містять рис 

розвитку сюжетної драматургії. «Партизанське підпілля» (1969) (Іл. А. 4.8), «Роботи! 

Хліба» (1967) П. Балли, «Запис добровольців у Червону армію у Мукачеві у 1919 році» 

(1968) О. Бурліна при певних художніх достоїнствах мали прорахунки пластичного 

характеру. Твори позначені агітаційним характером та ствердженням героїки подвигу, 

що характерне для творів української історичної картини 1930-х рр.

Саме у 1970-х рр. у закарпатському живописі активно прозвучала тема Другої

світової війни. Варто зазначити, що історичні теми у творчості більшості художників

Закарпаття з’являлись переважно завдяки вимогам дня: 30-річчя перемоги у Другій

світовій війні, 30-річчя визволення Закарпаття і т. д. В образно-художньому трактуванні 

тема війни в закарпатських митців не стала своєрідним продовженням меморіальної 

традиції. На відміну від інших українських митців, їхня творчість не зупинялася на 

документальному цитуванні історичних фактів, а створювала узагальнене вирішення 

особливостей народного життя. Це підтверджують картини В. Сабова «Проводи 

новобранців» (1974), М. Ігнатика «День визволення» (1974), П. Балли «Зустріч в 

Горянах» (1974) (Іл. А. 4.9), Ю. Герца «Весна перемоги» (1978), М. Медвецького 

«Мукачево. 26. 11. 1944 р.» (1975) (Іл. А. 4.10), В. Микити «Зустріч братів-визволителів 

у с. Ракошино» (1975), «Зустріч братів-визволителів із трудящими Закарпаття» (1978)

(Іл. А. 4.11–4.12). При цьому бойових дій на полотнах закарпатських художників ми 

практично не побачимо (окрім митців, які переїхали на Закарпаття вже після 1945 р.). 

Тематично твори охоплювали лише кілька моментів: проводи до війська, 

повернення та зустріч бійців у родинному колі, прихід радянських військ на Закарпаття. 

Проте ми не бачимо конкретних героїв, це скоріш – узагальнені образи солдат, що

уособлювали ціле покоління учасників війни, адже більшість закарпатців були бійцями 

угорської армії, серед них і такі художники, як Е. Контратович та Ф. Манайло [18; 19]. 
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Не зважаючи на сюжетну обмеженість, головним героєм у творах залишається 

верховинський люд, що захоплює своєю «впізнаваністю», зв’язком з характерним 

закарпатським пейзажем чи відтворенням побуту. Ознаки часу бачимо лише у 

атрибутах радянської влади – червоних прапорах або одиничних постатях військових. 

Окрему групу становлять твори, де висвітлені події, що документально 

розкривали конкретні трагічні моменти. У своєму прагненні розповісти по-сучасному 

про події історії у другій половині 1970-х продемонстрував В. Микита. «Страта шести 

патріотів у 1942 р. угорськими фашистами у дворі Ужгородських казарм» (1979) (Іл. А. 

4.13), «Страта виноградівських підпільників у 1944 р.» (1972) «Страта підпільника» 

(1976), «Страта О. Борканюка» (1974) – картини, що були виконані на замовлення для 

різних офіційних установ, не містили у собі пафосу та бажання гіперболізувати подію

[20]. Проте художник не оминув певної театральності. В. Микита продовжував 

використовувати ті стилістичні прийоми, що стали вже характерними для його 

художньої манери у творах останнього десятиліття. Спрощений контур, декоративний 

колір, побудований на співставленні кількох локальних плям, підкреслена площинність 

форм та нарочита скутість і незграбність у побудові фігур – звичний набір засобів

митця. Цим самим художник зумів не зрадити своєму творчому кредо. 

Твори Олександра Бурліна (1920–1994) становлять окремий пласт у висвітленні 

героїки воєнних років. У неповні 19 років художник став солдатом радянської армії на 

довгі сім років. За плечима О. Бурліна залишилися оборона Сталінграда, Харкова, 

Полтави, визволення Румунії, Угорщини та Австрії [16]. Тож про події Другої світової 

війни художник знав не зі слів, адже пройшов її від першого до останнього дня – від 

рядового солдата до підполковника [182, c. 58]. Демобілізувавшись з армії у 1946 р., 

художник по суті відмовився від успішної військової кар’єри та обрав творче 

усамітнення в Ужгороді – подалі від місць жахіть, які пережив за роки війни. 

Протягом усієї творчості художник звертався до теми воєнних подій. «Тривожні 

дні Сталінграда» (1974), «Фашистів вибито із Енська» (1970), «Шляхи перемоги» (1975)

(Іл. А. 4.14–4.16) – композиції, які глибоко розкривають душевні переживання і почуття 

людини – учасника бойових дій. Упродовж війни молодий солдат-художник вів 

щоденник, який нині зберігається у Волгоградському меморіально-історичному музеї, а 
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повоєнні думки митця – неопубліковані поезії та мемуари залишилися зафіксованими в

автобіографічному рукописі «Моє приватне життя», де перший запис датовано 14 

вересня 1944 р. [182, c. 59] (сьогодні рукопис зберігається в родині митця). 

Досвід війни відбився на світогляді та характері художника. У певному сенсі 

гострота його суджень, непоступливість – зовнішні наслідки, які виділяли його 

«незручну» поведінку серед колег-художників. Війна залишила свій слід не лише у 

біографії художника, а й вплинула на колорит творчих робіт. Звичайне в його творах 

набуло особливої значимості, а реалістичне трактування подій сприймалося поза часом 

та набувало загальнолюдських якостей [209, c. 232]. Такий підхід до теми не був 

характерним для закарпатських художників, що обумовлено не тільки віддаленістю 

закарпатського краю від лінії фронту, а й перепетіями долі тих, хто брав участь у війні 

не з «тієї» сторони. 

Сюжетні композиції О. Бурліна на військову тематику пройняті надією на 

відбудову життя. «Щастя звільнення» (1974) (Іл. А. 4.17), «Шлях до перемоги» (1975) 

[54] демонструють прагнення художника відтворити світ, у якому немає страху та 

болю. Більшу частину картини «Щастя звільнення» займає гірський пейзаж. Відтворені 

образи військових та селян стилістично межують із наївним мистецтвом. Автор ніби 

свідомо уникав реалістичності з характерною для живопису 1970-х героїзацією смерті 

та ідеалізацією образу воїна-захисника. Наративна основа сюжету поступається 

спогляданню. У нервовій деформації форми проступають індивідуалістичні інтонації, 

де людський образ – лише елемент величної панорами природи.

З роками у творчості художника посилилося тривожне відчуття. Переосмислення 

життєвих переживань яскраво ілюструє картина «Переможець…» (1972) (Іл. А. 4.18). 

Сюжет не вписується у рамки офіційної ідеології, адже зображує «розчавленого» 

життям ветерана, який схопившись за голову, сидить перед порожньою пляшкою. На 

стіні – фотокартка із зображенням Кремля, а на підлозі розкидані ордени та медалі. 

Розчарування, біль, неприховане страждання – очевидно, результат зневіри та 

соціальної непристосованості у буденному житті.

Проте більшість живописних творів 1960–1970-х рр. відповідали вимогам 

офіційного мистецтва. Участь художників у численних ювілейних чи приурочених до 
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дат виставках вимагала відповідності ідеологічним настановам. Висвітлення 

революційної теми позбавляло закарпатських художників індивідуальної 

історіософської оцінки подій. Історико-революційні полотна, портрети вождів різних 

рангів, надуманий пафос історичних перемог сьогодні виглядають мертвими та 

фальшивими. Прикладом історичної невідповідності є твори, присвячені відвідинам В. 

Леніна Закарпаття або реакція жителів Верховини на революційні події в Росії 1917 р. 

«1919 – в русинську червону дивізію» М. Медвецького (1974) (Іл. А. 4.21), «В. І. Ленін 

серед селян» (1970) (Іл. А. 4.19), «Закарпатці до Леніна» (1977) (Іл. А. 4.20) В. Микити, 

«Шляхом Жовтня» (1978) В. Сабова, «Звістка про революцію» (1977) П. Балли –

живописний оксюморон історії Закарпаття [77, c. 179]. Однак і в цих творах художники 

вигадані «реальні події» поєднували із етнографічними елементами. Романтика гір, 

епічна велич природи краю, краса людей та етнографічні деталі надавали певної 

реалістичності картинам, що часом важко визначити, де закінчується фантазія 

художника і починається реальне життя. Яскрава кольорово-колористична гама, 

декоративно-стилізаторська прямолінійність вирізняли твори закарпатців від творчих 

пошуків у цьому напряму від інших українських колег.

Прикладом таких трансформацій була художня концепція Миколи Медвецького. 

Творча манера автора, відпрацьована у пейзажах та портретах, у творах на історично-

революційну тематику замінювалася комплексом засобів, апробованих митцем у 

монументальних композиціях, а справжній дух і характер Закарпаття – сумою 

зовнішніх ознак етнографічного характеру [81, c. 293]. При цьому стилізація була 

невід’ємною складовою творчості М. Медвецького та відігравала здебільшого 

стилеутворюючу роль. Певний раціоналізм у підході до засобів зображення демонструє 

схематично-формульна виразність побудови композиції, ритмо-пластична організація 

ліній та кольорових плям, площинності постатей і речей, лаконічність форм. Не 

зважаючи на «злободенність» історичних сюжетів автора, у картинах «Мукачево. 26

листопада 1944 року» (1975) (Іл. А. 4.2.3), «1919 – в русинську червону дивізію» (1974)

(Іл. А. 4.21.), «Перша маївка у 1899 році» (1974) відчувався космологізм, що походить 

від давніх фольклорних витоків і був основою образних структур багатьох творів М. 

Медвецького. 
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Зацікавлення темою історії Закарпаття протягом 1970-х яскраво ілюструє 

творчість Ф. Манайла. Автор численних жанрових творів звертається до історичної 

теми у картинах «Голодний похід» (1972) та «Борня за волю» (1975). Створення цих 

історично-жанрових композицій співпадає у часі із роботою митця над конкурсним 

варіантом монумента, присвяченого визвольній боротьбі закарпатців. У меморіальній 

квартирі-музеї збереглося чимало описів та ескізів до монумента «Віками гноблені». За 

задумом Ф. Манайла, це мав бути історико-мистецький ансамбль. Геометризовані 

фігури розміщувались по висхідній спіралі обабіч сидячої фігури Матері-Верховини. 

Динамічна висхідна конусоподібна композиція монумента мала б завершуватися 

постаттю Людини зі смолоскипом у піднятій руці. Біля основи – блоки, на гранях яких 

у задумах автора мали б бути висічені дати народних повстань та визвольних воєн 

[269]. На жаль, монумент так і не був втілений у життя. Проте з розробкою образів для 

монумента перегукуються образи згадуваних картин.

Композиційний принцип спіралі втілений у картині «Голодний похід» (1972) (Іл. 

А. 4.22). Знедолених художник сміливо змалював у гротескних образах кістлявих, 

виснажених тіл, які тримають смолоскипи та знаряддя праці у руках. Метафоричність 

мислення митця виносить на поверхню тему життя і смерті. Нисхідний рух композиції, 

експресія у трактуванні гострокутих сухих форм створюють драматичне звучання 

твору. Пригнічений настрій картини посилений співставленням яскравих колірних 

плям поміж щільних ліній контурів. Художник ніби оголює в картині схему 

безперервної боротьби за виживання протягом тисячолітньої історії краю. Образи 

виснажених краян перегукуються із образами «довоєнного» Ф. Манайла. Романтика 

післявоєнних святкових буднів витісняється дійсністю історичної минувшини. 

«Борня за волю» (1975) (Іл. А. 4.23) – продовження теми, яку художник

актуалізував у «Голодному поході». У монументальній композиції Ф. Манайло втілив 

15 епізодів історії Закарпаття від 878 до 1945 р. 15 елементів п’яти фризів художник 

щільно заповнює ілюстраціями карколомних подій в історії рідного краю. 

Вертикальний центр композиції – вісь із п’яти постатей (від Матері-Верховини до 

угорського князя-вершника), в яких автор узагальнив образи, які наскрізно об’єднують 

всі періоди розвитку історії Закарпатя: від загарбання до визволення. Кожен із
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фрагментів насичений деталями, які змістовно ілюструють історичні фрагменти –

тисячолітню боротьбу за щастя закарпатців.

Серед історично-жанрових полотен кінця 1970-х рр. виділяються твори, виконані 

на замовлення Ужгородського музею історії релігії та атеїзму, відкритому у 1979 р. Ідея 

створення на базі відділу Закарпатського краєзнавчого музею окремої тематичної 

інституції виникла 1978 р. Будівля Покровської церкви на 11 років (1979–1990) стала 

прихистком для унікальних історичних церковних реліквій XVІІ–ХІХ ст. Формування 

тематичних експозицій вимагало ілюстративного ряду. 

На замовлення музею атеїзму було виконано близько 15 тематичних композицій, 

що відтворюють конкретні постаті та події з історії Закарпаття. «Урок катехизису» Ф. 

Манайла (Іл. А. 4.24), «Андрелла у Мукачівській темниці» В. Сабова, «Страта Д. Дожі» 

М. Медвецького (Іл. А. 4.25), «Повстання Петека» Е. Медвецької (Іл. А. 4.26), «Страта 

патріотів-атеїстів», «Страта куруців» (Іл. А. 4.27) В. Микити – яскравий приклад 

«чистого» історичного жанру в живописі Закарпаття. Методом художнього 

узагальнення: від наївної символіки та алегорій до розгорнутої розповіді художники 

створили документальний ряд окремих подій та фактів. Використання досягнень 

суміжних жанрів, що вплинуло на розширення суспільної проблематики, бачимо у 

творах «Похоронна процесія» Е. Контратовича, «Життя у горах» Ф. Манайла, 

«Проводи на полонину» В. Скакандія (усі 1975 р.) (Іл. А. 4.28–4.30). Композиції 

вирізняються цілісністю задуму, стриманою патетикою, з притаманним для митців 

заглибленим пізнанням національного характеру закарпатців. 

1980-ті – період, коли досягнення історико-жанрового живопису 1970-х рр.

розчинилися у хвилі конформізму. У творах все помітніші втрати уважного ставлення 

до деталей (чи то історичний костюм, чи народний інтер’єр). На противагу жанрово-

історичної чи жанрової картини з’явилися сюжети про новобудови та індустріальний 

пейзаж [77, c. 159] Епічна розлога композиція змінюється репортажним висвітленням. 

Характерний у всі часи для закарпатського живопису фольклорно-етнографічний 

струмінь набув оновлення в типологічних і художніх формах. У творах чітко 

прослідковувався взаємозв’язок людини і часу в тісному контексті суспільнозначимих 

ідей. 
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Творчість вищеназваних художників у другій половині ХХ ст. стала суттєвим 

внеском у скарбницю культури Закарпаття. Історична тема в їхніх творах виокремилася

у самостійний жанр. Значний вплив на розвиток історичного живопису Закарпаття, 

його сюжетні та виражальні аспекти справили фольклор та народне мистецтво. При 

цьому цей зв'язок у творчості художників був органічним і природним: не просто 

зовнішня атрибутика стилізованих мотивів орнаменту або типових моделей

фольклорності, а духовне наслідування художньо-образного ставлення закарпатців до 

буттєвих та корінних основ життя. Незважаючи на жорсткі вимоги соціалістичного 

реалізму, картини на теми з історії Закарпаття були проникнуті любов'ю до народу, 

шаною до його побуту, традицій і звичаїв минулого. Здебільшого це не просто типові 

зображення, а епічні дійства із власним сюжетом, конфліктами та кульмінаціями, де 

головним героєм виступає народ. 

4.3. Стилістичні тенденції закарпатського побутового живопису в 1972–1991 

рр.

Культурне відродження періоду відлиги, що спричинило певну лібералізацію та 

послаблення ідеологічних лещат, завершилось наприкінці 1960-х за звичним сценарієм: 

хвилею репресій та посиленням цензури. Спроби митців творити, базуючись на 

індивідуальному досвіді та світосприйнятті було перекрито черговими партійними 

настановами. Художники, які не вписувалися в «оновлений» формат соцреалізму, 

вимушено опинилися в ситуації напівофіційності чи повної неофіційності, що означало 

щільну ізоляцію в загальному мистецькому процесі. Як правило, будь-який прояв 

власної мови виражальності, пошук авторської творчої манери проголошувались 

шкідливими з ідеологічної точки зору. 

У закарпатському мистецькому просторі період «тихого тоталітаризму» 

вирізнявся вже сформованим стереотипним мисленням, що яскраво ілюструють 

«буфонадні» тематичні картини. Радянські міфологеми міцно вкорінилися у живописі 

Закарпаття, що засвідчувало образну редукцію. Проте, не зважаючи на масову 

мистецьку догідливість системі, в ужгородському середовищі були художники, які 

розвивалися усупереч офіційному мистецтву, де в процесі трансформації «суворого 
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стилю» народжувався, за визначенням радянської критики, «декоративний» стиль [226, 

c. 246]. В умовах ідеологічної слухняності місцевих художників контраверсійно до 

загальної ситуації з кінця 1960-х сприймалася творчість Ф. Семана, П. Бедзіра та Л.

Кремницької, чиї імена сьогодні серед перших у списках учасників руху 

нонконформістів в Україні. 

Альтернативний рух 1960–1980-х рр., який у сучасному мистецтвознавстві 

визначають як андеграунд, нонконформізм чи неофіційне мистецтво, базувався на 

пріоритетних засадах власних поглядів усупереч радянським канонам. Якщо в Києві та 

Львові групування навколо активних реформаторів відбувалося у Клубах творчої 

молоді ще на початку 1960-х рр. («Сучасник» та «Пролісок»), то в Ужгороді ці процеси 

активізувалися лишень на початку 1970-х, у часи, які відомий закарпатський поет, 

лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка Петро Мідянка називає «роками чорної 

маланчуківської реакції» [88, c. 31]. Як правило, ужгородські зустрічі проходили у 

форматі спілкування і радше нагадували товариські збіговиська мистецької богеми. У 

цьому переконує їхня локація – ресторан «Верховина» та формат – невимушена

розмова за кавуванням. Ось як згадує ці часи український поет Дмитро Кремінь: «Всі 

наші сидіння поетично-художницькою богемою по ресторанах були на очах –

незмигливих очах кобри! – найінтелігентніших офіцерів спецслужб… Сексотів було 

втричі більше, ніж самого населення… Але сімдесяті роки були не зовсім вже 

людоїдські. І система тоді з талантами гралася. З нами загравали, як у часи імперії 

Римської чи Російської» [88, c. 70].

Своєю відкритістю та відносно легким доступом ужгородські зустрічі суттєво 

вирізнялися від київських чи львівських, які у період 1970–1980-х перейшли у формат 

«закритих» в обраних майстернях. У колі однодумців в Ужгороді центральними 

особами були П. Бедзір та Ф. Семан. «Ватажок» неформалів разом із дружиною Л.

Кремницькою та соратником Ф. Семаном, яких офіційні структури назвали «кублом 

авангардистів», швидко стали «альтернативним духовним центром» в Ужгороді. 

Збираючись у ресторані «Верховина», філософствували, обговорювали творчість 

заборонених модерністів, про життя яких дізнавалися із угорських видань. Спроби 

вільної дискусії об’єднували навколо митців молодих студентів. «Організованої 
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абстракціоністської групи не було. Ми (авт. – Ф. Семан, П. Бедзір, Є. Кремницька) були 

кожен сам у собі. До нас тягнулися студенти, бо вони завжди реагують на щось нове. 

Приходили нині відомі літератори Дмитро Кремінь, Дезидерій Матола, Дмитро 

Кешеля. Приїжджали художники із Києва, Львова, Риги, Ленінграда, шукали імпульсу, 

взаєморозуміння, бо в душі кожен заперечував радянську дійсність» [88, c. 27].

Для молоді, яка виховувалася за «залізною завісою», яскраві творчі особистості 

стали прикладом не тільки богемного життя, а й орієнтиром на світові художні процеси 

та філософські моделі. Свого роду приватна «вільна академія мистецтв», створена 

Бедзіром, стала акумулятором вільного мистецтва в Ужгороді. Попри активність,

художник не визнавав себе борцем. Свої позиції називав радше споглядальництвом,

адже найціннішим вважав процес самовдосконалення. Численні виклики до КДБ, 

починаючи з 1951 р., на щастя, не завершились для П. Бедзіра ув’язненням. «Якби Й. 

Сталін жив, то мене би вже давно посадили. Певно, я їм був потрібний. Можливо, так 

могли спостерігати якісь зв`язки, контакти», – пояснював цей факт художник [88, c. 27].

Ці припущення художника пояснюють його запитуваність на виставках та включення 

до керівництва молодіжної комісії, яку згідно з рішенням ІІІ-го всесоюзного з’їзду 

художників організували у регіональній спілці в березні 1971 р. [10, арк. 2]. Радянський 

оксюморон: художник-неформал в комісії, діяльність якої була націлена на відвертий 

контроль за творчістю молодих художників – яскрава ілюстрація запрограмованого 

ідеологічного контролю будь-якого вільнодумства у творчих колах.

Радикальні позиції П. Бедзіра, Є. Кремницької та Ф. Семана полягали у 

критичному ставленні до норм, надання пріоритету власній позиції на противагу 

загальноприйнятим трафаретним канонам [302, c. 4]. Незаангажована соцреалістичною 

проблематикою їхня діяльність була альтернативною до офіційної і стала яскравим 

проявом нонконформізму в закарпатському живописі. Системності офіційного 

мистецтва була протиставлена хаотичність, незавершеність та спонтанність, що 

підтверджує стилістика творів, орієнтована на течії, що в СРСР заборонялися 

(абстракціонізм, сюрреалізм, оп-арт, ташизм). На тлі парадно-офіційного мистецтва у 

творчості цих художників увага спрямовувалася на особистісну чи індивідуальну 
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тематику. Пошуки нового велися у напрямі віднайдення основ творчості, поновлення 

втраченого естетично-філософського підґрунтя. 

Нонконформізм філософсько-художніх міркувань П. Бедзіра базувався на 

відкритій недовірі до радянської системи цінностей та скепсисі щодо раціоналізму. 

Естетичною платформою Є. Кремницької і Ф. Семана стали зміни принципів 

пластичної модифікації форм та кольору на основі звернень до набутків пізніх 

художніх напрямів ХХ ст., першоформ етнокультури, народного мистецтва та 

орнаменту Закарпаття [57]. Цей рух в українському живописі був продовженням ідей 

шістдесятників, які у творах синтезували два напрями: вихід на нові ускладнені 

формальні структури образотворення та національний, який вивільняв живопис з–під 

канонів соцреалізму в бік національної самоідентифікації.

Властивим для формування мистецького нонконформізму було залучення 

традицій народного малярства, повернення до власної ментальності, романтизація духу, 

пошук нової образотворчої структури тематичного живопису [247, c. 23]. Якщо у 1960-

х «суворий стиль» став першою модифікацією соціалістичного реалізму, своєрідною 

реакцією художників на його вдосконалення, то нонконформісти наповнили живопис 

індивідуальним світоглядом, що так довго перебував в аморфному стані. 

Загальний аналіз альтернативного жанрового живопису Закарпаття періоду 1970–

1980-х рр. розкриває широкий діапазон впливів як світових мистецьких тенденцій, так і 

особливостей етнокультури Закарпаття. Твори Ф. Манайла, Є. Кремницької, П. Бедзіра, 

Ф. Семана, Й. Чернія вирізнялись власною технікою створення композицій, пошуками 

нових методів формотворення, що радше відповідало стану осяяння. На відміну від 

художніх проявів у дусі соцреалізму, подібні творчі експерименти асоціювалися з 

соціальною свободою. Такі процеси творчих відступів суттєво вплинули на 

формування нової парадигми, що означилася на початку 1990-х. 

Творчість Ф. Манайла 1960–1970-х рр. є прикладом перших проявів ідей 

нонконформізму в закарпатському мистецтві. За визначенням Івана Дзюби, Ф. Манайло 

– легенда нонконформістського мистецького світу кінця 1950 – початку 1960-х рр. [141, 

c. 136]. У 1970-х у творах художника з новою силою зазвучала народна тема, яка у 

зверненні до глядача не мала риторичного звучання, а сприймалася як діалог із 
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«простим» глядачем на зрозумілій, витриманій часом мові живопису. Картини стали 

своєрідним контрприкладом до лапідарно-плакатного тематичного живопису, в якому 

актуальною була стилізація під сучасність. Сцени повсякденного життя, фрагменти 

селянського побуту Ф. Манайло піднімає до рівня «міських» естетичних та етичних 

проблем, акцентуючи монументальне і вічне народне духовне начало, фольклорну 

образність і експресію [221, c. 44]. 

В останнє десятиліття у творчості художника на перший план вийшов живопис, 

що ґрунтувався на пошуках у царині пластики та кольору – основ його творчої моделі 

довоєнного періоду. Здається, що художник знов відчув себе повноправним творцем, 

аніж захопленим спостерігачем, як це було у 1950–1960-х рр. У його міфологічно-

філософських творах вивільнився цільний пласт живописних надбань, де наголоси 

припадали на не прихованих смислах, асоціаціях та ремінісценціях, а на історичному 

минулому та етнічній ідентифікації традиції. Завдяки сюжету, композиції та кольору 

твори Манайла можна сміливо віднести до яскравих прикладів нонконформізму, адже 

вони випромінюють індивідуальний світогляд митця, насиченість свіжими враженнями 

та ліберальну відстороненість від нормативів соцреалізму. 

Можна припускати, що нонконформізм художника був пов’язаний не з позицією 

протиставлення до соцреалізму, а своєрідним «очищенням» та звільненням від страху 

бути розчавленим офіційною ідеологічною системою. Виставка «Старе і нове 

Закарпаття», яка з великим успіхом пройшла у Києві та Москві на початку 1960-х, стала 

своєрідним маніфестом художника та розірвала пута його внутрішньої ізоляції [157, c. 

4]. Етнографізм та декоративізм картин Ф. Манайла, мов образні ін’єкції, стали новим 

кроком до омолодження закарпатського живопису та творчих експериментів молодих 

незаангажованих художників з кольором та формою. 

Художник впевнено культивував випрацьований роками варіант станковізму, коли

головну роль у створенні образу відігравали специфічні елементи: тональні відкриті 

кольори, фактура письма, пастозність мазка тощо. «Колядники йдуть», «Князь 

Лаборець», «Коли у столі було пусто» (Іл. А. 4.31), «Колядки» (Іл. А. 4.32), «Реваш. 

Вигін скоту» – твори, що засвідчують пластичну активізацію та емоційну наповненість 

художньої форми. Для досвідченого автора ці процеси не стали мемуаризацією 
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напрацьованих методів, а радше актуалізацією випрацьованої роками власної традиції, 

в основі якої – звернення до витоків народного мистецтва [303, c. 295]. Жанрові 

композиції 1970-х не були перевантажені зайвою історико-художньою ерудицією чи 

енциклопедизмом. Без натяку на сентиментальність у образах автора знов зазвучала 

драма зачарованого марення ідеями соцреалізму, духовної міграції та штучного 

інтелектуального світу, в якому ілюзії ідеології витіснили народне буття. 

Поступове та програмне насичення побутового живопису філософською 

проблематикою, як і явною «притчевою» символізацією, у творах Ф. Манайла 

паралельно розвивалося із монументалізацією образів. Поєднання форми із 

міфологізацією змісту вимагало від Ф. Манайла відповідного художнього мовлення: 

трансформації форми, використання метафори, перебільшення та сміливих кольорових 

співвідношень. Контрастність його ідей вражає, але саме це й стало новим 

трактуванням, осучасненням уже знайомих з довоєнної творчості образів. Його 

завданням стало вийти за межі існуючої моделі ідеологічного світосприйняття, що 

згодом дало кілька типологічних напрямів у закарпатському живописі 1970–1980-х рр.: 

символізацію образів, використання мови народного примітиву, романтичний ідилізм 

тощо. 

Зацікавлення традицією народного примітиву демонструють жанрові та 

фігуративні композиції Є. Кремницької і Ф. Семана. Їхні новаторські формальні 

пошуки пов’язані із структурою форми та проблемами кольору, і разом з тим у 

композиціях збережена предметна та об’єктивна реальність. Для митців характерним 

було й абстрактне художнє мовлення, викликане еволюцією традицій народного 

малярства. Творення інакшої реальності, а не її копіювання – основа творчого методу Є. 

Кремницької та Ф. Семана. Нова стилістика формувалася під впливом національного 

мистецтва, захоплення яким відлунювало ще з часів «шістдесятництва», та творчості Ф. 

Манайла [76, с. 42]. 

Побутова картина у творчості Є. Кремницької – приклад експресивного 

фігуративного живопису, побудованого на метафоричності образного мислення. 

Учениця фундаторів закарпатської школи живопису А. Ерделі та Й. Бокшая 



148

успадкувала їхню особливу рису – утвердження пріоритету творчої індивідуальності у 

мистецтві.

Дебют художниці відбувся 1952 р. на VI обласній виставці (присвяченій ХІХ 

з’їзду ВКП(б)). 27-річна художниця представила дві живописні роботи – «Краєвид 

Усть-Чорної» та «Піонери на прогулянці» [227] і з цього часу стала постійною 

учасницею обласних виставок. Уже в ранніх її творах відчувався європейський

мистецький дух. Живописна інтуїція вирізняла її емоційне сприйняття світу. Ще під час 

навчання в Ужгородському училищі прикладного мистецтва художниця добре засвоїла 

закони композиції, значення композиційних ритмів, психологічне звучання кольорової 

тональності, що згодом вплинуло на її безпосередність сприйняття реальності та її 

художнього перевтілення [83, c. 2]. 

Картини другої половини 1960-х рр. відображають наростаючий драматизм 

образного сприйняття художниці, що виражалося у все більш інтенсивному живописі 

та трансформації форм. Нові риси знаходимо у картинах «Мати з дитиною» (1966), 

«Портрет вівчаря» (1960-ті), «Молочниця» (1970), «Портрет дівчини» (1970) (Іл. А.

4.33–4.36), в яких помітна зростаюча зацікавленість традицією рідного краю, прагнення 

втілити цілісний образ – епічно-узагальнений, коли деталі розчиняються продуманістю 

загального картинного задуму. Підкреслена декоративність, архітектонічна ясність та 

конструктивна чіткість композиції, насичена звучність колориту, пластична стійкість 

форм корегується у творах Кремницької експресивно-динамічним началом, схильністю 

до ритмічної гри площин та орнаментальної чутливості. За її «звичайними» образами

простих селян Закарпаття постає великий образ народної традиції краю. Це власні 

пошуки мисткинею національної форми, де автентичний колорит проявляється як на 

рівні сюжетів, так і на рівні пластичної мови. У символічних за задумом картинах 1960-

х рр. художниця виробляла індивідуальний стиль, синтезуючи європейські 

модерністичні течії та традиції народного мистецтва Закарпаття («Цирк» (1969), «Мати 

з дитиною» (1966)).

Творчі пошуки 1970-х у композиціях Кремницької суголосні з ідеями Ф. Манайла. 

Її колоритні селянки та сценки з життя закарпатської глибинки виходили далеко за межі 

декоративності і не мали наслідків жанровості періоду відлиги. «Жінки у полі» (1976), 
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«Молочниця» (1970), «Селянська мадонна» (1970–ті) (Іл. А. 4.37), «Мадонна» (1970-ті)

(Іл. А. 4.38), «Викрадення Роксолани» (1970-ті), «Молоді на корові» (1970-ті), «Молоді» 

(1974), «Селянки і корова» (1970-ті) (Іл. А. 4.39) – образи, що символізували 

відсторонення від буденної поверхні практичного життя міста. У грубих тесаних 

формах, розкладених на найпростіші геометричні об’єми, уникаючи конкретизації,

художниця часто зображала давній образ матері-берегині або сценки із життя громади, 

де плинність часу, непорушність внутрішнього буття не розчинилася у швидкостях 

урбаністики [302, c. 5]. 

Більшість жанрових картин 1970-х мала горизонтально орієнтовану композицію. 

Для Є. Кремницької важливо підкреслити вагомість появи людини в стихійному світі. 

Сюжетна дія, як правило, розгорталася у центрі композиції і несла здебільшого 

глибинне психологічне навантаження. Художниця відходить від масштабного 

співвідношення фігури та фону. Її фігури домінують у просторі картини і, як правило, 

деформовані. Але саме через пластику площин художниця передавала їхню земну 

стійкість. 

Переконливість її образів, що контрастували зі стилізованими антуражами життя 

закарпатських верховинців, стали продовженням традиції, що утверджували у 1970-х

народність та національність у якості необхідних «інгредієнтів» альтернативного 

мистецтва. Це дозволяло віднайти їх не у минулому, а в довколишній дійсності. 

Поступове розгортання побутової тематики у 1970-х у творчості Є. Кремницької 

вилилась у своєрідну «притчеву» символізацію, коли зображуваний хліб 

перетворювався у «хліб наш насущний», а селянка із дитиною на руках – у карпатську 

Мадонну. 

Подібна взаємодія станкового живопису із «топосом» народного мистецтва у

творчості художниці стала продовженням традицій жанрового живопису Закарпаття, 

що сформувалися ще у першій половині ХХ ст. Культивований художницею «не 

живописний» варіант станковізму, в якому колір, мазок відступають заради створення 

просторових ефектів, досягався за допомогою послідовно побудованої композиції 

(часто з урахуванням класичних іконографічних схем), чіткої лінійної ритмізації та 

підкреслено-тілесного насиченого силуету. Це вирізняло твори Є. Кремницької серед
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картин сучасників, у яких яскраво проглядалося зовнішнє наслідування автентичного 

мистецтва. Художниця спробувала по-своєму актуалізувати народну тему, 

акцентувавши монументальне та вічне духовне начало, поєднавши іконописну й 

фольклорну образність з експресією, що й визначило її нонконформістські позиції в

реаліях тоталітарної несвободи радянського мистецтва Закарпаття.

Творчість Ф. Семана 1970–1980-х рр. є ще одним прикладом протистояння 

офіційній ідеологічній системі. На думку О. Петрової, сьогодні є всі підстави відносити 

творчість «Ечі» до генерації перших українських абстракціоністів, серед яких К. 

Звіринський, А. Суммар, В. Ламах, які заклали підвалини художнього бунту в часи 

шістдесятництва [240, c. 4]. Увесь життєвий шлях епатажного для патріархального 

Ужгорода художника став прикладом незгоди і непокори насаджуваним принципам та 

ідеям. 

На відміну від своїх колег-неформалів, він не був членом спілки художників і 

кожною своєю дією лише підкреслював свій індивідуалізм. Показовим прикладом його 

нігілістичної позиції та відкритого несприйняття його способу життя й творчості стало 

обговорення у лютому 1977 р. на правлінні регіональної організації СРХУ питання про 

проведення його звітної виставки [11, арк. 36] та прийом на роботу в закарпатські 

художні виробничі майстерні. На обидві заяви художник отримав негативну відповідь. 

Відмову працевлаштування мотивували відсутністю вакантних місць та сформованою 

програмою художньо-виробничих майстерень на 1977 р.

Заява митця на проведення персональної виставки викликала гостре обговорення. 

Серед причин попередньої відмови – неактивність у загальнообласному художньому 

житті. «Для виставки Семана нема ніяких підстав… Влаштовуючи таку виставку, ми

зробимо неправильний крок… Одним ми не дозволяємо, хоч вони і мають на це право, 

а іншим, які і не мають такого права, ми дозволимо», – зазначав у виступі член 

правління Василь Габда [11, арк. 36]. Його думку розвинув М. Медвецький, який 

наголошував що Ф. Семан ставить себе на противагу колективу своїм епігонством. «На 

мій погляд, він талановито копіює різних великих художників», – читаємо у виступі. 

На захист 40-річного художника виступили Ф. Манайло та А. Коцка, які 

наголошували на таланті Ф. Семана та потрібній йому підтримці. «Ми раніше 
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захоплювались талантом Ф. Семана. Зараз він значно опустився. Ніде не працює. Я,

наприклад, ціную його більше, ніж тих, які примикають до спілки художників», –

відзначив у своїй репліці А. Коцка. Рішенням правління П. Баллі та Ф. Манайлові було 

доручено переглянути виставковий матеріал у майстерні художника. Із квітневих 

протоколів відомо, що художник показав «багаточисленний матеріал, з яких відібрали 

роботи, які можуть бути виставлені» [11, арк. 49]. Проте кількість цих робіт була 

недостатньою для персональної виставки. Наприкінці 1970-х долю першої 

персональної виставки Ф. Семана вирішив випадок. «Пару днів тому він (Ф. Семан) 

подзвонив мені і сказав, що в нього народився син, і тому потрібну кількість робіт він 

ще не міг зібрати», – читаємо у звіті Ф. Манайло. Більше питання виставки Ф. Семана у 

Спілці не обговорювалося.

Упереджене ставлення спілчан, свідомі відмови у представленні робіт на обласних 

виставках не зуміли витіснити дух творчості художника. Жанровий живопис кінця 

1960–1970-х яскраво ілюструє принципи нонконформізму провокаційного Ф. Семана 

на контрасті з академічним реалізмом українського зразка, яким був пройнятий у ті 

часи закарпатський живопис. Зневіра художника в ідеях соцреалізму стала позицією 

дієвого протиставлення, що обернулося для митця роками невизнання та ігнорування. 

Незважаючи на це, автор продовжував пошуки індивідуальної художньої мови, 

чуттєвості живопису та гострого тематичного суб’єктивізму. При цьому залишався 

великою дитиною, що суголосно з відомим виразом П. Пікассо: «У художнику стільки 

художника, скільки в ньому дитини» [214, c. 282].

Захоплення народною традицією у «Ечі», вихованого на патріархальній угорській 

культурі, відбулося під час подорожей закарпатською Гуцульщиною разом із С.

Параджановим під час експедиції зі збору матеріалів до фільму «Тіні забутих предків», 

а згодом – чотирирічного перебування у Рахові разом із дружиною [240, c. 6]. Тоді 

творча свідомість Ф. Семана нагадувала радше культурний колаж. Поступово, 

занурюючись у ментальність карпатського побуту, фольклорна тема в емоційній 

семановській варіації стала продовженням пошуків модерного національного 

мистецтва, що започаткував на Закарпатті Ф. Манайло ще у 1930-х рр. 
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Площинна умовність, стилізація та химерна декоративність – риси, що вирізняють 

цикл творів «Карпатська сюїта», над яким Ф. Семан працював протягом 40 років (з 

1964 по 2004 рр.). Художник сміливо оперував естетичними традиціями архаїчних 

культур, відгомін яких посилював мовою неопримітивізму та німецького 

експресіонізму. Це його власний декоративний театр, де елементи не сприймалися як 

допоміжні чи другорядні, а були неодмінним атрибутом відтворення його моделі 

культурного зрізу [76, с. 43]. 

Гра з канонами та офіційною нормативністю у творчості художника вилилися у 

розкутість, епатажність або вигадливість, які «Ечі» почерпнув із народного мистецтва 

та улюбленого авангарду. Картина «Сліпий» (1964) відкриває карпатський цикл (Іл. А.

4.40). Образ старого сприймається як етнографічний спадок часів «Сліпця» Ф.

Манайла. Через 25 років в інтерпретації Ф. Семана страдницький образ скаліченого 

старика набув гротескного звучання. Художник наче прагнув реабілітувати українське 

народництво, зображаючи мандрівного сліпого лірника у гуцульському вбранні. 

Головний персонаж сидить посеред дерев’яної хати з образом святого Юрія на стіні, 

тримаючи старовинну ліру. 

Пластичний метафоризм постає перед глядачем у багатозмістовному образі. 

«Святого Юрія» художник зобразив на фоні червоного прапора. Традиційна 

іконографія святого, яка передбачає пурпуровий плащ, що розвивається у динамічному 

пориві фігури Юрія, художник безапелятивно подає як радянський прапор, на якому 

серп і молот сприймаються узагальненим зображенням німба. Такі ідеологічні 

недоречності при цьому виступають рисами постмодерної естетики, яка на 

підсвідомому рівні виявлялася у творчості митця. Попри все, його «загравання» з 

владою не переходили межі в’їдливого сарказму. 

Художник добре розумівся на модерністичних течіях, тож сміливо впроваджував 

різноманітні формотворчі експерименти, що зачіпали не лишень площину кольору, але 

й пластичне відчуття форми. Складається враження, що автор робив спробу віднайти 

онтологію карпатської традиції: в уламках побутових речей, в калейдоскопі архетипів 

та підвалинах локальної міфології. Ексцентричний у житті Ф. Семан у творчій 

гарячкуватості запозичив у Ф. Манайла принцип гіперболізації. На відміну від класика, 
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автор практикував двовимірне зображення, використовуючи кубістичні принципи 

формотворення, що надало етнографічній тематиці нового життя. У творчому вислові 

художник тяжів до аналітичного кубізму з його прагненням виявити на площині 

сутність різного порядку. При цьому формальне сполучення форм та кольорів зберігало 

конкретний зв’язок з традиційним мистецтвом Гуцульщини. 

Композиції «Гуцульська сім’я» (1969), «Гуцульська мадонна» (1973) (Іл. А. 4.41–

4.42), «Рахівський мотив» (1969) ілюструють продовження формалістичних пошуків 

художника. Посилення абстрактних рефлексій вказує на постійну потребу митця в

експерименті. Те, що Є. Кремницька залишила у численних графічних начерках, Ф.

Семану вдалося реалізувати у виразних композиціях. Він множив прості, ясні за 

змістом сюжети, де щоденне буття й сакральність перепліталися з традиційною 

знаковістю. 

«Музиканти» (1965), «Квартет» (1969) (Іл. А. 4.43–4.44) – відтворення образів із 

атмосферою події. Орнаментально-декоративні форми, форсований графічний рисунок

– ще одна спроба художника подолати стереотип соцреалістичного канону. Художник з 

ранньої юності захоплювався європейською сучасною музикою, тож його жанрові 

музичні композиції – дражливі загравання із притаманною для художника гротескною 

мовою висловлювання. 

Протягом 1970-х рр. радикальні позиції художника переросли у відкриту 

конфронтацію. Разом із П. Бедзіром Ф. Семан став уособленням творчої свободи. 

Відверте нерозуміння серед колег, переслідування та виклики до КДБ так і не зламали 

дух художника. З цього часу збереглося надзвичайно мало робіт. У приватних 

колекціях період 1970 – початку 1980-х творчість Ф. Семана ілюструють переважно 

натюрморти. Художник розвивав формальні пошуки та експерименти з кольором й 

фактурами. З властивим надривом, експресією та нестримним темпераментом він 

торував свій шлях у мистецтві.

Конституція 1977 р. закріпила нові умови розвитку художнього процесу та 

підвищила стандарти якості мистецьких творів, а особливо їхнє ідейне наповнення. 

Мистецтво потужно використовувалося в цілях ідеології: від формування 

комуністичних відносин до побудови матеріально-технічної бази комунізму. У таких 
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умовах було надзвичайно важко зберегти власну мову художнього вислову. Не всі 

митці могли відверто протистояти системі, тож вимушені були балансувати і вчитися 

ухилятися, аби зберегти внутрішню самоповагу та гідність. 

Серед таких художників, творчість яких прийнятно вписувалася у формат 

офіційного мистецтва, по-особливому вирізнялись твори Едіти Медвецької та 

Вячеслава Приходька. Випускники ЛДІПДМ привнесли у закарпатське малярство 

свіжий струмінь, провокуючи під впливом традиції львівської малярської школи до 

формотворчих експериментів. Їхні рефлексії супротиву не вирізнялися революційністю. 

У прагненні творчого експерименту радше потрібно вбачати противагу консервативній 

радянській естетиці та відстоювання права на індивідуальне право вислову.

Творче становлення Е. Медвецької відбулося ще у 1950-х, під час навчання у

Львові. Прагнення до постійного експерименту вдячна учениця успадкувала від 

наставників – А. Ерделі, Ф. Манайла, Р. Сельського, Д. Довбошинського, з якими доля 

звела її у часи навчання. Не дивно, що на початок 1960-х р. у художниці проявилася

власна живописна система, що суттєво вирізнялася з-поміж інших [171, c. 4]. 

Художниця зуміла поєднати в індивідуальну образну систему традиції двох шкіл –

закарпатського та львівського малярства. Уже ранні твори Е. Медвецької вирізняються 

цілісністю завдяки органічній фольклорності та композиційно-колористичній 

своєрідності. 

Художниця охоче зверталася до жанру побутової картини протягом усієї 

творчості. У творах кінця 1970-х – середини 1980-х рр. панувала чітко виражена 

декоративно-площинна композиція. Тяжіння до монументалізації, експресивне відчуття 

кольору та форми, непереборне прагнення індивідуалістичного вислову – спроби 

мисткині вийти за межі локальних закарпатських традицій. Без зайвих різкостей Е. 

Медвецька щоразу використовувала художні деталі, властиві для загальноєвропейських 

новаторських течій. У жанрових композиціях на фоні епічних панорам мисткиня охоче 

розробляла різнохарактерні типажі героїв, насичуючи дійство психологічно-емоційною 

виразністю. Попри те, що тематика творів не виходила далеко за межі офіційних 

настанов соцреалізму, художниця завжди відштовхувалася від переживання реального 

факту. Живі контакти з людьми, враження від мандрівок вона компонувала у 
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гармонійний світ образів, що серед творів її колег вирізнявся щемливим оптимізмом. 

Навіть теми соціалістичних звитяг Закарпаття під пензлем мисткині звучали надто 

гуманістично. Художниця уникала плакатних образів, створюючи життєво переконливі 

у своїй типовості образи трудової людини («За свіжою мукою до млина» (1978) (Іл. А.

4.45), «Проводи вівчарів на полонини» (1980)). Конкретність спостережень чітко 

проглядалася у гострохарактерних позах та жестах («Розмова» (1985) (Іл. А. 4.46), 

«Танок» (1982) (Іл. А. 4.47), «Подія на селі» (1978)). 

Особливість художньої мови Е. Медвецької вирізняла здатність до абстрактного 

мислення, де колір завжди домінував над структурою [200, c. 145]. У розмаїтих 

комбінаціях її колір вібрував, вражаючи контрастним поєднанням чистих тонів. При 

цьому численні відтінки теплих і холодних колірних плям не утворювали дисонансного 

звучання, що дозволяло досягати єдності цілої композиції. Живописні експерименти 

художниці підпорядковувалися чітким завданням, в яких прикметна для її стилю 

монументальність визначала міру художнього узагальнення, характер просторового та 

особливості пластичного вирішення (Іл. А. 4.48–4.49). 

Типові для офіційного мистецтва Закарпаття теми Е. Медвецька пробувала 

вирішити в оригінальному ключі. При цьому їй вдалося уникнути тавра кон’юктурного 

художника. Постійне прагнення нового, стилістичний плюралізм та наполегливе 

відстоювання права на індивідуале висловлювання стали продовженням традицій 

старшої генерації митців, зокрема Ф. Манайла.

Поява В. Приходька у мистецьких процесах Закарпаття припадає на кінець 1960-х

р. Відразу після закінчення ЛДІПДМ молодий художник активно долучився до 

мистецького життя Ужгорода. Його мислення відрізнялось від традиційного для 

закарпатських митців і носило неприхований вплив львівської школи. Рано 

визначившись у своїх переконаннях, В. Приходько дивував вражаючою

наполегливістю. Ранні роботи художника не відзначалися яскравістю і незвичним 

сполученням фарб, кольоровими нюансами або ж фактурними ефектами [229, c. 39]. 

Поміж тим жанрові композиції художника були далекими від гучної патетики 

соцреалізму, хибно спрямованої монументалістики та ілюстративної описовості («У 

свято» (1973), «Свято» (1975), «Вечір», «Гаптувальниці» (1975) (Іл. А. 4.50). 
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В. Приходько постає як художник активний та емоційний. Спостереження й

узагальнення виокремлювали загострене чуття сучасності та суспільного обов’язку. 

Протягом 1970-х його коло тем й образів, напрацьованих живописно-пластичних ідей,

сприймалося по-особливому. Із характерним для В. Приходька сприйняттям життя у 

звичайній околиці верховинського села він вмів віднайти і передати епічну величавість, 

а в кожній моделі – показати значимість людської особистості або передати драматичне 

напруження. 

Серед творів 1970-х рр. особливо вирізняються «Стара кузня», «Табун» (1970),

«Молода» (1972), «У свято» (1973), «Свято» (1975), «Вечір» (1975), «Святковий дім» 

(1977) (Іл. А. 4.51). У композиції «Куточок старого базару» (1971) художник майстерно 

передав суворий і важкий час для верховинців так само суворо і аскетично. Стримана 

емоційність, статичність образів уводяться у тісні рамки майже математичного 

розрахунку, чітко продуманих конструктивних і вивірених композицій. 

Можемо говорити про сформований індивідуальний характер творчості 

художника. Його роботи вирізняли не етнографічно точні сцени, а перш за все

колористичний лад композицій, в основі якого – співставлення і ритміка площин та

чистих колірних плям. Його композиції не просто відбитки з натури, а синтез глибоких 

спостережень і роздумів. Чітко і конструктивно вибудовуючи композицію, художник з 

почуттям міри використовував образотворчу гіперболу, а подеколи і гротеск, сміливі 

узагальнення рисунка та кольору. Монолітні, логічно сформовані композиції позначені 

пропорційно-ритмічним ладом.

У творах 1970-х – середини 1980-х В. Приходько рідко звертався до прикметних 

рис свого часу. Проте всі його живописні оповіді присвячені сучасникові з його 

розміреним й позбавленим суєти життям. Гостра спостережливість та чутлива натура 

художника дозволили йому віднайти незвичне у простому та наповнити поетичним 

звучанням буденність (Іл. А. 4.52).

Початок 1980-х – складний і неоднозначний період розвитку закарпатського 

мистецтва. З одного боку, це – час розквіту регламентованого ідеологічним диктатом 

мистецтва, а з іншого – пожвавлення творчих пошуків серед молодих художників. У 

1982 р. в Ужгороді розпочав свою діяльність «Клуб творчої молоді», куратором якого 
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призначили Вадима Ковача, мистецтвознавця за освітою та працівника обкому 

комсомолу. У часи брежнєвського застою відкриття альтернативного виставкового 

простору стало тим імпульсом, що спонукав до активної роботи творчу молодь, адже 

композиції молодих закарпатських авторів переважно були поверховими. Про це у 1982 

р. на звітно-виборчих зборах спілки відкрито говорив письменник І. Чендей. Відомий 

культурно-громадський діяч у своїй доповіді наголошував на «цитуванні» знайомих 

зразків, великій кількості творів, яка «пожирала» їхню якість [12, арк. 121].

Попри це у колі молодіжного об’єднання виділялися митці з характерною 

художньою мовою, свіжістю ідей та затятістю в освоєнні малярської царини 

Закарпаття. У численних публікаціях на початку 1980-х серед найбільш згадуваних 

зустрічаємо імена Н. Пономаренко, В. Базана, З. Мички, Й. Чернія. Активне 

розгортання їхньої діяльності підтвердила експозиція виставки учасників ІІ 

молодіжного пленеру в кінотеатрі «Комсомолець» 1981 р. Під час аналізу виставки в 

пресі відзначали помітне зростання майстерності молодих художників. Попри 

наростаючу кризу побутового живопису, що протягом періоду застою на тлі 

нежиттєвих тематичних картин стрімко прогресувала, по-особливому на виставці 

звучали твори Й. Чернія та В. Базана. 

На жаль, про картини Володимира Базана початку 1980-х можна дізнатися тільки 

із публікацій у періодиці. Так, у репортажі журналіста Ю. Діка ретельно описані 

представлені на виставці жанрові картини художника. «Приємно здивував та порадував 

передусім В. Базан. Упродовж кількох останніх років фахівцями відзначалася 

специфічна творча палітра молодого митця. Його вміння знаходити неодинарні теми й 

сміливо їх вирішувати. Однак якщо раніше засоби вираження думки дещо перечили 

формі, то нинішні роботи Володимира засвідчують те, що він зумів цього уникнути», –

зазначалося у рецензії [110]. Автор відзначав простоту, загальний ліричний настрій та 

реалістично-експресивну манеру художнього мовлення у картинах «Пробудження 

землі», «Еволюція» та абстрактно-експресивний настрій у роботах «Ритми 

“Електрона”» та «Спогади про “Електрон”».

Із постаттю Йосипа Чернія пов’язані найцікавіші сторінки в історії розвитку 

побутового живопису Закарпаття на початку 1980-х. Творчість молодого художника 
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виділялась емоційністю та прагненням віднайти свою індивідуальну манеру на основі 

традицій закарпатського образотворення. Один з прихильників та відвідувачів «вільної 

академії» П. Бедзіра, Й. Черній швидко й яскраво стартував, сміливо декларуючи право 

на власну точку зору. 

Уже на початках у його творах чітко прослідковувалося продовження традицій 

закарпатської школи живопису, що проявлялося у стилістиці, виразності колірних 

співвідношень, експресивності форм, пластичному вирішенні та тематиці. Дві творчі 

поїздки на всесоюзні бази «Сенеж» (березень – квітень, 1979) та «Дзінтарі» (вересень –

жовтень, 1982) привнесли у творчість художника неоформи експресіонізму, наїву та 

фовізму, що засвідчують його жанрові композиції кінця 1970-х – середини 1980-х рр.

У побутових картинах художник шукав можливість алегоричного вислову та 

узагальнення, уникаючи оповідальності у викладенні події. Прості верховинці 

виступають носіями ідеалу народного життя, що наповнене щоденною важкою працею. 

У циклі «Народні мотиви», який художник розпочав писати у 1980 р., в образах 

народного життя автор робить спробу у сконцентрованих формах показати 

різнохарактерні образи Верховини. «Гуцульський танок» (1982) (Іл. А. 4.54), «Вечір на 

Верховині», «Хоровод», «Вечір» (1982), «Біла церква, червоний дзвонар» (1981), 

«Гуцулочка» (Іл. А. 4.53) – картини, в яких художник спробував реконструювати 

духовний світ народного мистецтва. Декоративність художнього мовлення, присмачена 

фактурним письмом звучала мов колоритна говірка, якою художник спробував 

висловити народне уявлення про красу. 

Експресивне піднесення відзначало загальний характер циклу, в якому

карнавальність народного дійства стали рушійною формою Й. Чернія у пошуках 

творчої свободи на межі 1970–1980-х. Творчість художника сприймається амбівалентно 

до процесів, що відбувались у мистецькому житті Закарпаття, в якому панували 

шаблонність, тематична обмеженість, спустошення засобів художнього мовлення. У 

такому ракурсі гротеск жанрових картин Чернія виявляв дуалістичність мистецтва, 

коли спостереження формувало усвідомлення власної специфіки, а карнавальність 

дозволяла метафоричність та широкий асоціативний ряд [74, с. 49]. 
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У великому циклі художник відштовхувався від традицій народного мистецтва 

Закарпаття. Спрощення форм, підкреслена декоративність, звучні співвідношення 

кольорів – спроба художника реконструювати на початку 1980-х народний струмінь у 

живописі Закарпаття. Темпераментний живопис композицій говорить про надзвичайне

прагнення художника показати власне емоційне ставлення до переживання натури. 

«Якось у мене не було хініну, і я писав лаком та бензином. І вийшов такий нервовий 

мазок. Я хотів передати експресивність, той біль, ту хворобливість… Я людина, котра 

просто любить місце, де народилась. А це місце – особливе. Ми ж не надаємо цьому 

значення», – згадував художник про початок 1980-х в інтерв’ю 1996 р. [220].

Черній прагнув надати формі максимальну експресію, сумістити пластичне 

мислення у ліпленні форм, емоційний вислів та фактурність письма. Своєрідну

авторську манеру, випрацьовану під впливом творчості класиків закарпатського 

живопису Ф. Манайла, Е. Конратовича, А. Коцки, молодий автор посилив 

«втручанням» німецького експресіонізму та фовістів. 

Синтез традиції та модерністичного вислову – спроба художника протистояти 

духовному занепаду краю протягом радянської доби. Однією з перших спроб заявити 

про це на повний голос стали дві картини, які митець представив на виставці ІІ 

молодіжного пленеру (Жденієво, 1981 р.). У пресі його роботи зазнали нищівної 

критики, адже на думку глядачів і колег-художників, були занадто драматичними і «не 

красивими» та не відображали краси осіннього Закарпаття. За молодого художника 

заступився Ернест Контратович, висловивши сміливе припущення: «Якби на цих 

роботах стояв підпис Ф. Манайла, вони б висіли у музеї» [24].

«Земля» (1981) (Іл. А. 4.55) – одна з програмних композицій цього періоду. 

Моментальна фіксація процесу праці, написана експресивно та певною мірою 

драматично. При цьому художник нічого штучно не вигадував. Узагальнену фігуру 

старої жінки в центрі композиції, автор наче навмисно висунув із площини фону на 

передній план. Неприродне викривлення жіночої фігури акцентувало увагу на 

гіперболізованих кінцівках – спрацьованих викривлених пальцях, що міцно стискають 

мотику й картоплину. Експресіоністична мова художника на початку 1980-х

сприймалася як прагнення зануритись у першопочаток, створити власний часо-простір 
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у його архаїчному вимірі [216, c. 134]. При цьому своєрідна мандрівка родовою 

пам’яттю верховинців приголомшувала своєю незмінністю та законсервованістю. 

Пошук синтезу побаченого та симультанізму автор продовжив у роботах 

«Марійка-чаклунка» (Іл. А. 4.56), «Згасання. Диптих» (Іл. А. 4.57), «На полонині», 

«Радість» (Іл. А. 4.58), «Копають картоплю» (усі 1981) (Іл. А. 4.59) тощо. Насичення 

композиції символами стало своєрідною інтерпретацією творчості Ф. Манайла 

довоєнного періоду. Образи його селян порушували усталені догми соцреалізму з його 

плакатно-закличною мовою вислову та інтернаціональним характером. Автор 

спробував вдихнути життя в народну естетику, збагачуючи традицію новими 

стилістичними рисами. 

«Наш край надто особливий. Я взагалі за переконаннями – локалпатріот», –

зізнавався в інтерв’ю художник [220]. На думку О. Петрової, збудження і гостре 

переживання фольклору задало ракурс та стало набутком внутрішнього світу митців-

неофольклористів у 1980-х [214, c. 274]. Черній сміливо адаптував форми народної 

творчості до індивідуальних засобів пластичного мислення. Графічна манера, 

площинне зображення, відсутність деталізації, аритмічні плями та огрубла художня 

мова письма – риси, що виділяли роботи художника на виставках («Недільний вечір в 

селі Річка» (1979), «Гуцулки», «Бідні діти», «Вечір» (1982), , «Картопляні поля», «На 

базар» (1981)).

Те, що гостро критикувалось у Закарпатті, викликало зацікавлення у Москві. У 

1982 р. відбулася персональна виставка художника в Центральному будинку 

літераторів на запрошення молодіжної комісії Спілки художників СРСР. Творчістю 29-

річного ужгородця зацікавилися у 1980 р. після його звітної виставки «По 

Узбекистану». Московська виставка Й. Чернія у квітні-травні 1982 р. стала першим 

персональним представленням закарпатського художника, адже до того часу в

столичних залах митців Закарпаття знали лише за груповими виставками. Ейфорія 

успішної виставки розвіялася критикою художника вдома. 

Нерозуміння й несприйняття керівництвом спілки творчості молодих художників 

провокували численні обговорення стану роботи з молоддю у пресі. Серед тих, кого 

найбільш критикували, – Н. Пономаренко, Й. Черній, М. Томчаній та В. Базан. У січні 



161

1985 р. стаття відомого московського журналіста Єгора Яковлєва, кореспондента газети 

«Известия», спричинила новий вибух, що став ще одним кроком до змін, які згодом 

принесла перебудова. Поштовхом до появи статті стала персональна виставка В. Базана 

в жовтні 1984 р. у клубі «Форум», яку кореспондент побачив під час приїзду в

Ужгород. У статті журналіст захоплено описав діяльність «Форуму», де свою творчість 

представляли не тільки художники, але й поети, музиканти, театрали. Діяльність 

творчого клубу стала одним із найцікавіших творчих проектів в Ужгороді на початку 

1980-х. Молодіжний клуб в історичному центрі міста доволі швидко став улюбленим 

місцем зустрічей та спілкування. Обговорення виставок, нехай і не зовсім професійні, 

викликало бурхливі емоції та жваве спілкування. Після «вільної академії» П. Бедзіра в 

ресторані «Верховина» творчий клуб на короткий час став публічною платформою 

молодих художників у переддень перебудови.

Із статті «Радость подозрения» дізнаємося, що у планах «Форуму» на другу 

половину 1984 р. було проведення тематичних виставок: «Моє місто», «Закарпаття і 

сучасність», персональних виставок Н. Пономаренко і Й. Чернія та підсумкової –

«Найкраща картина року» [297]. На жаль, жодна з цих акцій так і не відбулася. Однією 

з причин нереалізації молодіжних ініціатив стала їхня «завелика» активність та 

популяризація неформальної творчості серед ужгородців. Як зауважив у статті Є. 

Яковлєв, голова обласної організації художників звинуватив його «у контакті» не з 

тими особами. Московський журналіст наводить кілька цитат із листа-телеграми, які П. 

Балла надіслав до редактора провідного московського видання, випереджуючи вихід у 

світ статті. 

Найбільш вражаючою й обурливою є характеристика діяльності 

найталановитіших. «На жаль, невелика група молодих художників (ті, хто 

організовував виставки у «Форумі») не йдуть в ногу ні в ідейно-тематичному плані, ні у 

плані художньої мови. Ці молоді художники намагаються залучити до своєї платформи 

й інших молодих митців. Природно, що на ідейно-патріотичне виховання не тільки 

молодих митців, але й усієї молоді області стаття з неправильною орієнтацією у 

центральній газеті вплинула б вкрай негативно», – писав у своєму листі П. Балла [23;
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297]. Як зауважив Є. Яковлєв, лист голови закінчувався патетичним закликом: «Так, ми 

затискаємо ідейно неправильні, формалістично виконані, подражательські твори…» 

На жаль, скандал, який спричинила публікація у центральній пресі, мав негативні 

наслідки для учасників конфлікту з обох сторін. Реакцією партійних органів на 

емоційний лист П. Балли стала зміна голови обласної організації спілки художників. На 

молодих художників відразу віднайшли компромат: розпис церкви «за великі гроші». І 

це був лише початок. Згодом їх очікували перешкоди при кожній спробі знайти роботу 

за спеціальністю. Через постійні відмови художфонду В. Базан вимушено працював 

різноробочим на Ужгородському фанерно-меблевому комбінаті. А згодом, через 

зневіру, талановитий художник «переїхав» на Сахалін, де довгий час не малював і 

працював не за покликанням. 

Й. Черній не здавався так легко. Художник протягом року наполегливо працював 

із мрією вступити до Спілки. Маючи всі позитивні характеристики, йому не раз 

відмовляли. У листі до Є. Яковлєва, написаному художником у березні 1986 р., ці часи 

він називав «показовою екзекуцією, аби іншим молодим не заздрісно було» [23, арк. 

14]. 15 сторінок машинописного тексту пройняті відчаєм. Проте він зміг відстояти 

самого себе, добившись правди у Москві. На жаль, відстоювання власних прав 

позначилося змінами у творчості. Протягом восьми місяців – тривала творча пауза. Із 

часом Черній захоплюється технікою пастелі. У творах автора практично зникла 

етнографічна тема та характерна для митця багата на експресивні кольори мова 

художнього вислову. 

Аналіз ужгородського художнього життя у середині 1980-х дозволяє зафіксувати 

проблеми, що відтворюють загальну ситуацію, яка панувала в радянському живописі. 

Після московської публікації життя «Форуму» практично завмерло, стало 

контролюватися правлінням спілки та обернулося спадом ентузіазму в тих, хто стояв 

біля витоків його діяльності. Потреба змін визрівала поступово, висуваючи поволі 

художній плюралізм. Цей час в ужгородському мистецькому середовищі можна 

порівняти з розтривоженим вуликом. Поки демократія поступово приходила до 

провінції, творчий авангард Ужгорода влаштовував різноманітні акції. Безкомпромісно, 

яскраво, влучно художники заперечували постулати соцреалізму. Мистецтво вже 
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належало їм, а не народу. Тому відстоювання свого права бачити, чути та відображати 

світ індивідуально і незалежно від уявлень колективу – одна з формальних ознак 

мистецького руху кінця 1980-х. Через двадцять років цей перехід критики назвуть 

«новою хвилею», для якої властива метафоричність, експресія, непередбачуваність та 

нова образність.

Саме в ці роки розгорталася творча активність Ігоря Панейка, Павла Керестея, 

Габріела Булеци, Людмили Корж-Радько, Владислава Габди, Володимира Черепані. 

Важко визначити домінуючий жанр, адже головними були пошуки власної мови. У

їхньому експресивному, «гарячому» живописі відчувалися риси як українського бароко 

з традиційними контрастами об'ємів, так і маньєризму з його перебільшеною 

пластикою форм, фовізму, експресіонізму, з їхньою трансформацією форми та 

відчуттям вібрації кольору як головного засобу виразності тощо. Індивідуально-

герметичний світ закарпатського живопису поринув в авангардні експерименти. 

Трансавангардна багатозначність, варіативність та дуалізм формують нові принципи 

формотворення та модерні способи відтворення тогочасних проблем.

Суттєвою ознакою середини 1980-х стала тематична свобода як злам ідеологічних 

норм й табу. Жанровий живопис, який у період 1970-х став найбільш ідеологічно-

консервативним, у другій половині 1980-х зазнав найбільших втрат і практично 

розчинився у вирі змін. Однією з причин стала руйнація ієрархічного типу замовлення. 

Соціальне поле, що безладно формувало основи перебудови та гласності, не 

задовільняло нові погляди художників на сучасну образотворчість. Молодіжні виставки 

формувалися за методом «без цензури» і вібрували відвертими й експресивними 

експериментами. 

Попри загальні тенденції, жанровий живопис не розчинився у хвилі новацій. Слід 

визнати, що пролонгацією цього жанру стала поява «нової хвилі», представники якої 

знаходили натхнення у традиціях модернізму, класичного авангадру, посилюючи їхнє 

звучання народною традицією. Жанровість стала лише елементом, важливим 

доповненням у розкритті образів у творах І. Панейка, Л. Корж-Радько, Н. Пономаренко 

та Й. Чернія. Тому говорити про розвиток традицій жанрового живопису на межі 1980–

1990-х стало вкрай проблематично. Нові суспільні перетворення не збуджували уяву 



164

закарпатських митців. У традиціях жанру продовжували працювати В. Микита та Ю.

Герц, які розвивали власну стилістику. Творча манера Т. Данилича у ці роки ще 

розвивається, проте із відстані часу можемо говорити про його внесок у розвиток 

побутового живопису, що залишився у межах класичних зразків українського 

жанрового малярства.

Гротескним епілогом радянського періоду жанрового живопису сприймаються 

картини Ф. Семана «Христос воскрес (перша паска в СРСР)» (1990) (Іл. А. 4.60) та 

«Прірва ХХ сторіччя (комунізм)» (1990), в яких автор зафіксував живописний акт 

боротьби духу і матерії. Традиційне для митця відчуття кольору та світла, кричущих 

плям та химерних ліній відобразило весь криволінійний хід історії закарпатського 

образотворчого мистецтва. Автор не приховував звинувачень системі, яка довгі роки 

пробувала «адаптувати» норовливого митця. Він продовжив розробляти ідеологічну 

символіку та інтерпретацію канонів системи. Із притаманним для соц-арта гротеском, 

автор паплюжить радянські тотеми, доводячи їх до абсурду та візуального апогею. 

Картини сприймаються апофеозом творчості, де життя висловлює себе через 

художника як заперечення, що все радянське – найкраще. 

Постмодерна парадигма, що охопила всі культурні сфери в часи незалежної 

України, спричинила стрімке згасання побутового живопису. Жанр, який стереотипно 

сприймався як ідеологічно-кон’юктурний, опинився на маргінесах. Суспільство, що 

переживало процеси зламу традиційних цінностей та переходу до індивідуального за 

методом деконструкції розбирало все, що успадкувало з минулого. Плюралізм 

постмодерного мислення з його строкатістю та еклектичністю сприймав елементи вже 

поза законами цілого єдиного жанру. Поокремі жанрові композиції були своєрідними 

варіаціями на тему побутового живопису, де новий контекст реконструювався через 

руйнацію попереднього. Початок образотворчого мистецтва незалежної України став,

по суті, логічним завершенням розвитку побутового живопису Закарпаття, що 

протягом ХХ ст. сформувався як жанр, випрацював свої традиції та зайняв вагомі 

позиції в регіональній образотворчій школі. 
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Висновки до розділу 4

Аналіз закарпатського побутового живопису 1970–1980-х рр. дає можливість 

зрозуміти гостру проблему співвідношення змісту і форми. Попри чіткі критерії 

тематичного відбору до виставок, вагомим залишалося завдання продемонструвати 

життєві соціальні процеси, властиві саме Закарпаттю. Природно, що головними 

героями закарпатського малярства були садівники, бокораші та виноградарі. Не менш 

важливими були епізоди з історії краю – масштабні будівництва, створення колгоспів, 

принади оновленого радянського життя тощо. Але визначені межі тематичності не 

призвели до єдності художніх вирішень – одні з яких базувалися на строгих принципах 

достовірності (в основному у представників старшого покоління митців), інші –

демонструвати можливості сучасного живопису в оволодінні метафоричною мовою та 

вмінням творити асоціативні зображальні ряди. 

Із середини 1980-х р. сюжет і тема залишилися у творчості небагатьох художників 

та значно модифікувалися. Жанрова картина в традиціях 1930–1950-х рр. відійшла на 

периферію, а її регресивний клон – тематична картина – стала ідеологічним 

анахронізмом  була втрачена назавжди. Руйнування соціально-культурної ситуації 

розвитку жанрового живопису слід вбачати у наступних тенденціях:

по-перше, ідеологічні форми функціонування жанрового живопису у 1970 –

першій половині 1980-х рр., вплинули на перевагу ілюстративності та умовної 

інформативності у творі;

по-друге, відбулося руйнування розповідної та структурної цілісності 

композиційного простору плакатно-бутафорним живописом;

по-третє, якщо у 1970-х рр. жанровий живопис став майданчиком для творчих 

експериментів нонконформістів, то в часи легалізації і свободи наприкінці 1980-х

побутовий живопис став сприйматися як жанр ідеологічної редукції;

по-четверте, зникнення контексту часу у творах другої половини 1980-х, в яких

головна увага художника зосереджувалась на техніці та орнаменті, у підсумку призвело 

до «вітринності» композицій;
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по-п’яте, традиційний жанр пейзажу, алегоричний живопис та символічні 

композиції мали значно більше можливостей для живописних експериментів і

звуження контексту до меж внутрішнього світу художника;

по-шосте, зникнення уніфікації творчого процесу та традиційної спільної творчої 

платформи, що призвело до найрізноманітніших пошуків наративу в живописі.

Переналаштування на нові вимоги часу, по суті, призвело до занепаду цього жанру 

не тільки в закарпатському живописі, але й українському загалом. Фактор офіційного 

замовлення, що визначав розвиток жанру і теми в останні два десятиліття перед 

незалежністю України, остаточно нівелював призначення жанрового живопису, що 

відтворював особливості життя та побуту людини.
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ВИСНОВКИ

Матеріали дисертації розкривають результати дослідження розвитку побутового 

живопису Закарпаття у радянський період крізь призму традицій жанру, сформованих 

протягом першої половини ХХ ст.

1. Соціально-культурна ситуація міжвоєнного періоду стала одним із головних 

чинників зародження та формування явища закарпатської школи живопису. Радянська 

культурна політика, впровадження ідей соцреалізму в мистецтво краю після 1945 р. 

суттєво деформували набутки міжвоєнного періоду та визначили головні чинники 

розвитку жанрів у радянський період. Нові образно-виражальні засоби соціалістичного 

мистецтва вплинули на зміни в тематиці, принципах та методології формотворчих

пошуків у межах жанру. Зв’язки із модерністичним європейським мистецтвом 

практично розчинилися через закритість країни, а на їхнє місце прийшли радянські 

ідеологічні постулати. Митці Закарпаття опинилися в ситуації вибору між свободою

творчості та служінням системі, що позначилося на розвитку побутового живопису, 

який намагався брати до уваги радянські канони. 

2. Аналіз повоєнного десятиліття в історії образотворчого мистецтва Закарпаття 

дозволяє твердити, що побутовий жанр зайняв одне з центральних місць, виконуючи 

роль ідейного та естетичного виховання. Цим можемо пояснити зростання уваги до 

жанрового живопису, аналізу творчої практики закарпатських художників, що 

знаходить своє відображення і в діяльності обласної організації Спілки радянських 

художників України, в матеріалах з’їздів, пленумів, засіданнях творчих секцій. Як 

показало дослідження, державний контроль принципів розвитку образотворчого 

мистецтва призвів до руйнування напрацьованих індивідуалістичних підходів і методів. 

Художники рятувалися «втечею» у жанр пейзажу, що яскраво ілюструє творчість Ф. 

Манайла, Е. Контратовича, А. Борецького, Й. Бокшая. 

3. На основі мистецтвознавчого аналізу жанрових творів повоєнного десятиліття 

вдалося показати зміни творчих методів закарпатських художників. Узагальнення 
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мистецького доробку митців Закарпаття у межах радянського живопису дозволило 

виокремити спільні підходи у їхній творчості, які були зумовлені новим трактуванням 

жанру: монументалізація форми, зростання реалістичності художнього вислову, 

спробами побутописання та намаганнями досягти масштабності втілення теми.

Проведений у дисертації аналіз мистецьких концепцій Ф. Манайла, В. Микити, А. 

Шепи, М. Романишина, Л. Пушкаша, В. Сабова, І. Ілька та інших у середині 1960-х рр. 

дає підстави констатувати звернення митців до традицій побутового живопису 

довоєнного періоду. 

4. Період політичної «відлиги» обумовив актуалізацію і зростання ваги народного 

фактора в українському живописі, що відобразилося й у побутовому живописі 

Закарпаття. Всупереч денаціоналізаторським віянням радянського мистецтва, у 

жанровому живописі Закарпаття протягом 1960-х – початку 1970-х рр. проявилися

індивідуалістичні підходи художників, формуваннях яких відбувалося у 1930-х рр. (Ф. 

Манайло, Е. Контратович). Водночас процеси змін зачепили й багато молодих 

художників, у творчості яких з новою силою зазвучала тематика народної культури (Є. 

Кремницька, Л. Пушкаш, В. Микита, І. Ілько). 

Особливістю побутової картини періоду відлиги став її образно-поетичний лад, 

зумовлений традиційним зв’язком закарпатського живопису з фольклором, народним 

мистецтвом, де здавна побутують свої системи. У творах майстрів жанрового живопису 

по-новому проявилася драматургія сюжету, зросла увага до деталізації і описовість у 

трактуванні персонажів та середовища, а також проявилася тенденція до 

декоративності колористичного вирішення. Орієнтуючись на патріархальні традиції 

народного мистецтва і досвід фундаторів регіональної образотворчої школи – А. 

Ерделі, Й. Бокшая, Ф. Манайла х– удожники-шістдесятники надали побутовій картині 

естетичного звучання. 

Побутовий живопис періоду відлиги у спектрі духовно-ціннісних орієнтирів та 

формально-образних рис становить єдиний естетично-художній комплекс. Ширше 

залучення формальних модерністичних пошуків довоєнного живопису стало
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продовженням традицій та одним зі способів актуалізації питання національної 

культури. 

5. Вимога партійності мистецтва та чіткі ідеологічні схеми окреслюють принципи 

розвитку побутового живопису Закарпаття після 1972 р. Проведений  аналіз дає 

підстави твердити, що це був один з найконсервативніших періодів в закарпатському 

образотворчому мистецтві, в якому відобразився фальшивий пафос та гігантоманія 

тоталітарного мистецтва. Ці тенденції призвели до поверхневого, нерідко 

постановочного розкриття змісту, імітації та фахових прорахунків. З моменту 

створення закарпатської малярської школи, вперше постала проблема змісту і форми у 

живописі. В ідеологічні рамки радянської образотворчості не вписувалися художники, 

які відстоювали індивідуальні позиції в мистецтві, частина з яких була викладачами 

єдиного в області художнього навчального закладу. Тенденційність у мистецькій освіті 

призвела до зниження якості образотворчого мистецтва, позначившись на творчості 

молодих художників, що нерідко виявлялося в порушенні елементарної грамоти 

рисунку, нехтуванні тональними співвідношеннями при побудові картини. Побутовий 

живопис перетворився у тематичний ерзац, коли принципи бездушного копіювання або 

еклектичної компіляції визначали стратегію розвитку жанру. 

6. Аналіз тематичної картини в історичних умовах 1970-х – першої половини 

1980-х рр. дозволяє констатувати, що відродження традицій довоєнного живопису та 

захоплення народним струменем жанрового живопису 1960-х рр. було цілковито 

витіснено тенденціями офіційного мистецтва. Досвід 30-річного перебування митців 

Закарпаття в умовах соцреалістичного радянського мистецтва призвів до конформізму 

із панівною ідеологією, що позначилося і на художніх творах. Раціоналізація форми під 

впливом оповідально-плакатної та моралізаторської фабули заполонили творчість 

переважної частини закарпатських художників. Відображення беззмістовних ритуалів 

ідеологічної системи та її здобутків визначало офіційне замовлення в художній 

практиці, що було найпоширенішим способом реалізації художників у 1970-х. При 

цьому «мистецтво для народу» ревно відстоювалося розвиненою структурою Спілки 
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художників, де за партійними гаслами приховувалося невігластво та кон’юктура 

тоталітарного суспільства.

7. Панівна доктрина соцреалізму та чітке тематичне обмеження стимулювали 

розвиток історично-побутового жанру в образотворчому мистецтві Закарпаття. 

Занурення митців у історичне минуле стало наслідком нових процесів радянського 

періоду Закарпаття, зокрема, відкриття історичного факультету в університеті у 1946 р.

Розкриття класової боротьби українців Закарпаття, повстання проти  національного і 

соціального гноблення селян стало провідною темою історичних досліджень, що 

безпосередньо вплинуло й на вибір тем, які відображалися у живописі. Результатом 

мистецьких практик стала трансформація історичного жанру в історично-побутову 

картину, адже головним героєм у творчості закарпатських митців було селянство. 

Вагоме місце у розробці композицій займало втілення народних традицій, сукупність 

художньо-естетичних рис фольклору, що, без сумніву, й визначило особливість цього 

жанру в образотворчому мистецтві краю у творчості П. Балли, О. Бурліна, Ф. Манайла, 

В. Микити, В. Сабова та інших.

Попри позитивні наслідки появи нового жанру в живописі Закарпаття, 

констатуємо проблеми художньої форми, що позначалося на естетичній якості творів. 

Проте досвід митців у історично-побутовому живописі посів вагоме місце в загальній 

історії закарпатського малярства, накопичивши сукупність художніх прийомів, що 

визначили розвиток жанру до середини 1980-х. 

8. Не зважаючи на ідеологічну обумовленість та нормативність закарпатського 

малярства, у 1970–1980-х в регіональному мистецтві відбувалися процеси актуалізації 

творчості, що базувалися на парадигмі неофіційного мистецтва. Альтернативний рух 

очолили П. Бедзір, Є. Кремницька та Ф. Семан, у творчості яких спостерігається 

відновлення концептуальних зв’язків з європейським модернізмом першої половини 

ХХ ст. та актуальними тенденціями європейського живопису 1960–1980-х. Митці-

нонконформісти вирішували проблему мистецького пошуку і втілення індивідуальних 

поглядів у живописі та графіці. При цьому в їхній творчості важливу роль відігравав 
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синтез новітньої художньої мови із інтерпритацією форм народного мистецтва 

Закарпаття. У цьому вбачаємо продовження пошуків, які розпочали митці-

шістдесятники та формування основ руху неофольклоризму в середині 1980-х, а також 

творчі пошуки представників «нової хвилі».

9. Культурно-мистецьке життя Закарпаття першої половини 1980-х рр. демонструє 

наростаючий конфлікт між представниками офіційного мистецтва та художниками, які 

пробували долати ідеологічні стереотипи, базуючись на творчих експериментах. 

Розвиток жанрової картини цього періоду відображає паралельні напрями: ідеологічно 

вивірений та зумовлений партійними догмами (М. Медвецький, П. Балла, В. Сабов, І. 

Ілько) та експериментальний неофольклорний, що повертає до витоків традицій 1920–

1930-х рр. (Ф. Семан, Й. Черній, В. Базан, В. Приходько).

10. Можемо констатувати поступовий занепад жанру в образотворчому мистецтві 

краю з середини 1980-х рр.. Ця тенденція зумовлена наростаючою хвилею змін у 

процесах перебудови,  коли головним критерієм творчості стало вираження 

індивідуальності художника. Послаблення ідеологічних лещат призвело до зміни 

«соціального замовлення», результатом чого стала втрата монополії соцреалізму в

мистецькій практиці.  Неприхований конфлікт нової генерації художників та 

традиційного радянського ідеологічного мистецтва виявляв потребу адекватних

відповідей на подолання духовного занепаду краю протягом радянської доби. 

Насичення композицій символами, метафорами та алегоріями – своєрідна 

реконструкція традицій довоєнного періоду, спроба вдихнути життя в народну 

естетику, збагачуючи її новими стилістичними рисами.

Проте тематична свобода, як злам ідеологічних норм та табу, призвела до 

практично цілковитої втрати побутового живопису. Серед головних причин –

дезорієнтація художників. Жанровість стала лише елементом, важливим доповненням у 

розкритті образів у композиціях окремих художників. Поокремі жанрові композиції 

були своєрідними варіаціями на тему побутового живопису, коли новий контекст 

реконструювався через руйнацію попереднього.
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Попри загальні тенденції, побутовий живопис не розчинився у хвилі новацій. 

Своєрідною пролонгацією цього жанру стала поява «нової хвилі», представники якої 

знаходили натхнення у традиціях модернізму, класичного авангадру, посилюючи їхнє 

звучання народною традицією. Уже на початку 1990-х побутовий жанр, який протягом 

40 років відображав соціально-історичні зміни життя закарпатців у радянський період,

на хвилі перетворень став радше рудиментом. Тематична свобода, звернення до основ 

модернізу та експерименти з постмодерним художнім мовленням спричинили 

трансформацію традицій побутового живопису до нових вимог уже вільного від 

ідеологічних постулатів українського мистецтва.
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18.  Іл. А. 2.18. Манайло Ф. На Івана купала. 1933.  Картон, темпера. 106х72. ПЗ.

19.  Іл. А. 2.19. Манайло Ф. Сліпець. 1939. Картон, темпера. 70х98. МММ. Ж-64.
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20.  Іл. А. 2.20. Контратович Е. Безробітний бродяга. 1938. Полотно, олія. 73х88. 

ЗОХМ. Ж-1755.

21.  Іл. А. 2.21. Контратович Е. Бідна Верховина. 1939. Картон, олія. 63х71,5. ЗОХМ. 

Ж-1753.

22.  Іл. А. 2.22. Контратович Е. Дід-каліка. 1937. Картон, олія, 60х50. ПЗ. 

23.  Іл. А.  2.23. Контратович Е. Похорони бідняка. 1939. Папір, олія. 71х64. ЗОХМ. Ж-

1756.

24.  Іл. А. 2.24. Контратович Е. Бездомна сирота. 1943. Папір, олія. 66х57. ПЗ.

25.  Іл. А. 2.25. Ерделі А. Біля церкви. 1930. Полотно, олія. 60х70. ПЗ.

26.  Іл. А. 3.1. Борецький А. Зустріч Радянської армії на Закарпатській Україні. 1945. 

Полотно, олія. (?). Островський Г. Образотворче мистецтво Закарпаття, с. 108.

27.  Іл. А. 3.2. Манайло Ф. Зустріч червоної армії. 1945-1946. Полотно, темпера. 

110х150. НХМУ.

28.  Іл. А. 3.3. Ерделі А. Лікнеп. 1947. Полотно, олія. 82х98. ЗОХМ. Ж-257.

29.  Іл. А.3.4. Бокшай Й. Бокораші. 1948. Полотно, олія. 120х200. Художники 

Закарпаття, іл. ІІ.

30.  Іл. А. 3.5. Бокшай Й. Збір яблук. 1950. Полотно, олія. 121х210. ЗОХМ. Ж-490.

31.  Іл. А. 3.6. Борецький А. Лісоруби. Кінець 1940-1950-х. Полотно, олія. 150х270. ПЗ.

32.  Іл. А. 3.7. Манайло Ф. У гончара Бендика. 1945. Полотно, олія. ПЗ.

33.  Іл. А. 3.8. Манайло Ф. Елеватор. 1948. Полотно, олія. 138,3х97. МММ. Ж-15.

34.  Іл. А. 3.9. Манайло Ф. Сусіди. 1946. Папір, акварель. 59х62. ПЗ.

35.  Іл. А. 3.10. Манайло Ф. Вантаження лісу. 1950-ті. Полотно, олія. 72х99. ПЗ.

36.  Іл. А. 3.11. Манайло Ф. Село на верховині. 1958. Полотно, олія. 67х91. ПЗ.

37.  Іл. А. 3.12. Манайло Ф. Пошта на полонину. 1952. Полотно, олія. 100х140. ЗОХМ. 

Ж-461.

38.  Іл. А. 3.13. Контратович Е. Зустріч молодих. 1946. Полотно, темпера. (?). Ернест 

Контратович. Альбом, іл. 10.

39.  Іл. А. 3.14. Контратович  Е. Танці. 1950. Полотно, темпера. 77х87. ПА ЗО НСХУ. 

40.  Іл. А. 3.15. Контратович Е. Молода з дружками. 1956. Полотно, олія. (?). Ернест 

Контратович. Альбом, іл. 20.
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41.   Іл. А. 3.16. Контратович Е. Музики. 1951. Полотно, олія. 43х41. Ернест 

Контратович. Альбом, іл. 15.

42.   Іл. А. 3.17. Контратович Е. Весільна процесія. 1946. Полотно, олія. 50х93. ХФ 

УРСР (Київ).

43.  Іл. А. 3.18. Контратович Е. Маски. 1945. Полотно, олія. 88х65. Ернест 

Контратович. Альбом, іл. 9.

44.  Іл. А. 3.19. Бокшай Й. Вивіз лісу. 1947. Полотно, олія. 110х115.  ЗОХМ. Ж-1161.

45.  Іл. А. 3.20. Бокшай Й. В цеху. 1952. Полотно, олія. 80х62. ЗОХМ. Ж-1151.

46.  Іл. А. 3.21. Бокшай Й. Колгоспна отара на полонині. 1950 р. Полотно, олія. 

149х130. ЗОХМ. Ж-406.

47.  Іл. А. 3.22. Коцка А. Казка. 1950-ті. Полотно, олія. 105х125. ММК.

48.  Іл. А. 3.23. Коцка А. Читають книжку. 1950-ті. Полотно, олія. 66,7х51,4. ММК.

49.  Іл. А. 3.24. Коцка А. За книгою. 1950-ті. Полотно, олія. 111х145. ММК.

50.  Іл. А. 3.25. Коцка А. Біля клубу. 1940-ві. Полотно, олія. 70,5х90. ПЗ.

51.  Іл. А. 3.26. Борецький А. Вивіз лісу. 1947. Полотно, олія. 200х300. ЗОХМ. Ж-246.

52.  Іл. А. 3.27. Борецький А. На лісопункті. 1952. Полотно, олія. 140х200. ЗОХМ. Ж-

528.

53.  Іл. А. 3.28. Борецький А. Про великі будови комунізму. 1950. Полотно, олія. 

120х180. V Обласна виставка робіт художників Закарпаття. Каталог, с. 27.

54.  Іл. А. 3.29. Глюк Г. У пекарні. 1947. Полотно, олія. 100х119. ВА.

55.  Іл. А. 3.30. Глюк Г. Винороби. 1949. Полотно, олія. 69х82,5. ВА.

56.  Іл. А. 3.31. Глюк Г. Гончарна майстерня. 1947. Полотно, олія. 67х53. ВА.

57.  Іл. А. 3.32. Глюк Г. Косар. 1949. Полотно, олія. 84,5х63,5. ВА.

58.  Іл. А. 3.33. Глюк Г. Молотарка. 1947. Полотно, олія. 74,5х91,5. ВА.

59.  Іл. А. 3.34. Глюк Г. Пряля. 1949. Полотно, олія. 82х63. ПЗ.

60.  Іл. А. 3.35. Глюк Г. Лісоруби на вахті миру. 1950-1951. Полотно, олія.  152х240. 

ЗОХМ. Ж-530.

61.  Іл. А. 3.36. Глюк Г. Лісоруби. 1954. Полотно, олія.  153х285. НХМУ.

62.  Іл. А. 3.37. Глюк Г. Прання на річці. 1953. Полотно, олія. 21х29. ПЗ.

63.  Іл. А. 3.38. Глюк Г. На колгоспному полі. 1957. Полотно, олія. 100х122. ПЗ.



202

64.  Іл. А. 3.39. Глюк Г. Вечір у полі. 1962. Полотно, олія. 57х110. ПЗ.

65.  Іл. А. 3.40. Глюк Г. На току. 1960. Полотно, олія. 62х80. ПЗ.

66.  Іл. А. 3.41.  Глюк Г. Жнива. 1959. Полотно, олія. 83х117. ПЗ.

67.  Іл. А. 3.42. Глюк Г. Юлішка. 1957. Полотно, олія. 66х55. ПЗ.

68.  Іл. А. 3.43. Борецький А. Вивіз лісу. 1960-ті. Папір, змішана техніка. 22х76. ПЗ.

69.  Іл. А. 3.44. Борецький А. Відпочинок літом. Початок 1960-х. Картон, олія. 52х52.

ПЗ.

70.  Іл. А. 3.45. Борецький А. Танок на Верховині. 1960-ті. Полотно, олія. 99,5х200. ПЗ.

71.  Іл. А. 3.46. Микита В. За щастя онука. 1972. Полотно, змішана техніка. 165х200. 

ЗОХМ. Ж-2009.

72.  Іл. А. 3.47. Микита В. Обід у полі. Із серії «Про минуле». 1971. Полотно, олія. 

104,5х120. ЗОХМ. Ж-1993.

73.  Іл. А. 3.48. Пушкаш Л. Верховинська наречена. 1965. Полотно, темпера. 100х100. 

Всеросійське музейне об'єднання «Державна Третяковська галерея».

74.  Іл. А. 3.49. Шепа А. Народне гуляння. 1968. Полотно, темпера. 100х139. 

Изобразительное искусство Закарпатья, с. 95. 

75.  Іл. А. 3.50. Герц Ю. Свято на Верховини. 1970. Полотно, темпера.110х150. ВА.

76.  Іл. А. 3.51. Герц Ю. Танець молодої. 1972. Картон, темпера. 100х120. ЗОХМ. Ж-

926.

77.  Іл. А. 3.52. Сабов В. Гуцульські вечорниці. 1969. Полотно, темпера. 150х152. ХФ 

УРСР (Київ).

78.  Іл. А. 3.53. Шепа А. Довбуш біля варти. 1970. Полотно, темпера. (?). ВА.

79.  Іл. А. 3.54. Шепа А. Щедрий вечір, добрий вечір. 1970. Полотно, темпера. (?). ВА.

80.  Іл. А. 3.55. Шепа А. Колядники. 1972. Полотно, темпера. (?). ВА.

81.  Іл. А. 3.56. Микита В. Ягнятко. 1969. Полотно, олія. 108х149,5. ЗОХМ. Ж-1991. 

82.  Іл. А. 3.57. Микита В. На новий рік. 1969. Полотно, олія. 148х135. Красноярський 

художній музей ім. В. І. Сурікова.

83.   Іл. А. 3.58. Пушкаш Л. В очікуванні. 1967. Полотно, темпера. 100х100. ВА.

84.  Іл. А. 3.59. Пушкаш Л. Людина народилась. 1973. Полотно,  темпера. 80х110. ВА.

85.  Іл. А. 3.60. Романишин М. Лісоруб. 1963. Полотно, олія. 145х150. ВА.
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86.  Іл. А. 3.61. Пушкаш Л. Свято. 1967. Полотно, темпера. 100х120. ВА.

87.  Іл. А. 3.62. Манайло Ф. Танець біля вогню. 1966. Картон, змішана техніка, 

49х33,5. ПЗ.

88.  Іл. А. 3.63. Манайло Ф. Колядники йдуть. 1970. Картон, гуаш, акварель. 86х61. 

МММ. Г-139.

89.  Іл. А. 3.64. Коцка А. На Гуцульщині. 1972. Полотно, темпера. 95х100. ПЗ. 

90.  Іл. А. 3.65. Коцка А. З ярмарку. 1969. Полотно, темпера. 95х75. ХФ УРСР. 

91.  Іл. А. 3.66. Контратович Е. Збирання яблук. 1970. Полотно, темпера.  85х90. 

Ернест Контратович. Альбом. 

92.  Іл. А. 3.67. Контратович Е. Весна. Мати з дитиною. 1968. Полотно, темпера. 

80х100. Ернест Контратович. Альбом, Іл. А.17.

93.  Іл. А. 3.68. Микита В. Звозять сіно. 1971. Полотно, олія. 145х190. 

Дніпропетровський художній музей. 

94.  Іл. А. 3.69. Ілько І. Думи. 1965. Полотно, олія. 70х140. ВА.

95.  Іл. А. 3.70. Ілько І. Ярина. 1968. Полотно, олія. 54х68. ВА.

96.  Іл. А. 3.71. Ілько І. Подайте. 1959. Полотно, олія. 81х41. ВА.

97. Іл. А. 3.72. Ілько І. Труть коноплі. 1965. Картон, темпера. 80х60. ВА. 

98.  Іл. А. 4.1. Балла П. Звістка про революцію. 1977. Полотно,темпера. 298х176. 

ЗОХМ. Ж-1729.

99.  Іл. А. 4.2. Микита В. В колгоспній теплиці. 1976. Полотно,олія. 120х290. 

Ужгородський механічний завод.

100. Іл. А. 4.3. Рущак Й. На будівництві. 1974. Полотно, олія. 130х130. ВА.

101. Іл. А. 4.4. Манайло І. З трудової вахти. 1972 р. Полотно, олія. 140х100. ВА.

102. Іл. А. 4.5. Манайло І. Дівоча бригада. 1973 р. Полотно, олія. 120х100. ВА. 

103. Іл. А. 4.6. Данилич Т. На полонину. 1988. Полотно, темпера. 170х130. ВА. 

104. Іл. А. 4.7. Данилич Т. Колядники. 1989. Полотно, темпера. 66х75. ВА.

105. Іл. А. 4 .8. Балла П. Партизанське підпілля. 1969. Полотно, олія. 138х106. ПА ЗО 

НСХУ.

106. Іл. А. 4.9. Балла П.Зустріч в Горянах. 1974. Полотно, олія. 120х88. ЗОХМ. Ж-

1061.
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107. Іл. А. 4.10. Медвецький М. Мукачеве. 26 листопада 1944 року. 1975. Полотно, 

темпера. 140х107. ЗОХМ. Ж-1080.

108. Іл. А. 4.11. Микикта В. Зустріч братів-визволителів у с. Ракошино. 1975. Полотно, 

олія. 170х260. ПА ЗО НСХУ.

109. Іл. А. 4.12. Микита В. Зустріч братів визволителів із трудящими Закарпаття. 1978. 

Полотно, олія. 145х200. Островський Г. Корни и крона. Интернационализм как основа 

формирования и развития национальной художественной культуры, с. 132.

110. Іл. А. 4.13. Микита В. Страта 6-ти патріотів в 1942 році угорськими фашистами у 

дворі Ужгородських Казарм. 1979. Полотно, темпера. 130х201. ПА ЗО НСХУ.

111. Іл. А. 4.14. Бурлін О. Тривожні дні Сталінграда. 1972. Полотно, темпера. 110х130. 

ПА ЗО НСХУ.

112. Іл. А. 4.15. Бурлін О. Фашистів вибито із Енська. 1970. Полотно, олія. 74х120. ПА 

ЗО НСХУ.

113. Іл. А. 4.16. Бурлін О. Шляхи до перемоги. 1975. Полотно, олія. (?). ПА ЗО НСХУ.

114. Іл. А. 4.17. Бурлін О. Щастя визволення. 1975. Полотно, олія. (?). ПА ЗО НСХУ.

115. Іл. А. 4.18. Бурлін О. Переможець.... 1972. Полотно, олія. 62х46. Бурлін О. 

Каталог персональної ювілейної виставки О. К. Бурліна, присвяченої 70-річчю з дня 

народження художника, с. 14. 

116. Іл. А. 4.19. Микита В. В. І. Ленін серед селян. 1970. Полотно, олія. 125х225. ПА 

ЗО НСХУ.

117. Іл. А. 4.20. Микита В. Закарпатці до Леніна. 1977. Полотно, змішана техніка.

127х149,5. Островский Г. С. Корни и крона. Интернационализм как основа 

формирования и развития национальной художественной культуры, с. 160.

118. Іл. А. 4.21. Медвецький М. 1919 – в русинську червону дивізію. 1974. Полотно, 

олія. 106х120. ЗОХМ. Ж-1022.

119. Іл. А. 4.22. Манайло Ф. Голодний похід. 1972. Картон, темпера. 72,5х115,5. 

МММ. Ж-85.

120. Іл. А. 4.23. Манайло Ф. Борня за волю. 1975. Полотно, олія. 173х113. МММ. Ж-

32.

121. Іл. А. 4.24.  Манайло Ф. Урок катехізису. 1975. Полотно, олія. 59х69. ЗКМ. Ж-55.
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122. Іл. А. 4.25. Медвецький М. Страта Д. Дожі. 1975. Полотно, олія. 80х100. ЗКМ. Ж-

400.

123. Іл. А. 4.26. Медвецька Е. Повстання Петека. 1976. Полотно, олія. 60х80. ЗКМ. Ж-

394.

124. Іл. А. 4.27. Микита В. Страта курців. 1975. Полотно, олія. 80х70. ЗКМ. Ж-40.

125. Іл. А. 4.28. Контратович Е. Похоронна процесія. 1978. Полотно, олія. 71х80. ЗКМ. 

Ж-56.

126. Іл. А. 4.29. Манайло Ф. Життя у горах. 1976. Полотно, олія. 70х84.  ЗКМ. Ж-60.

127. Іл. А. 4.30. Скакандій В. Проводи на полонину. 1975. Полотно, олія. 78х67. ЗКМ. 

Ж-100.

128. Іл. А. 4.31. Манайло Ф. Коли у столі було пусто. 1973. Картон, олія. 61х70. МММ. 

Ж-22.

129. Іл. А. 4.32. Манайло Ф. Колядки. 1970. Картон, темпера.70х100. ПЗ.

130. Іл. А. 4.33. Кремницька Є. Мати з дитиною. 1966. Полотно, олія. (?). ПЗ. 

131. Іл. А. 4.34. Кремницька Є. Портрет вівчаря. 1960-ті. Полотно, олія. 110х80. ПЗ. 

132. Іл. А. 4.35. Кремницька Є. Молочниця. 1970. Полотно, олія. 60х70. ПЗ.

133. Іл. А. 4.36. Кремницька Є. Портрет дівчини. 1970. Полотно, олія. (?). ПЗ.

134. Іл. А. 4.37. Кремницька Є. Селянська мадонна. 1970-ті. Полотно, олія. (?). ПЗ. 

135. Іл. А. 4.38. Кремницька Є. Мадонна. 1970-ті. Полотно, олія. (?). ПЗ. 

136. Іл. А. 4.39. Кремницька Є. Селянки і корова. 1970-ті. Полотно, олія. (?). ПЗ. 

137. Іл. А. 4.40. Семан Ф. Сліпий. 1964. Полотно, темпера. 100,5х70. ПЗ. 

138. Іл. А. 4.41.Семан Ф. Гуцульська сім’я. 1969. Полотно, олія. 119х105. ПЗ. 

139. Іл. А. 4.42. Семан Ф. Гуцульська мадонна. 1973. Полотно, олія. 119х106. ПЗ. 

140. Іл. А. 4.43. Семан Ф. Музиканти. 1965. Полотно, олія. 47,5х58,5. ПЗ.

141. Іл. А. 4.44. Семан Ф. Квартет. 1969. Полотно, олія. 126х165. ПЗ. 

142. Іл. А. 4.45. Медвецька Е. За свіжою мукою до млина. 1972. Картон, темпера. 

93х107. ЗОХМ. Ж-1583.

143. Іл. А. 4.46. Медвецька Е. Розмова. 1985. Полотно, темпера. 80х90. ПЗ.

144. Іл. А. 4.47. Медвецька Е. Танок.  1982. Картон, темпера. 85х85. ПЗ.

145. Іл. А. 4.48. Медвецька Е. Меблевий цех. 1981. Картон, темпера. 108х90. ПЗ.
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146. Іл. А. 4.49. Медвецька Е. Ремонтні роботи. 1982. Полотно, темпера. 74,8х111,9. 

ЗОХМ. Ж-2026.

147. Іл. А. 4.50. Приходько В. Гаптувальниці. 1975. Фанера, полотно, темпера. 

100х125. ЗОХМ. Ж-1020.

148. Іл. А. 4.51. Приходько В. Святковий дім. 1977. Полотно, темпера. 110х130. ПЗ.

149. Іл. А. 4.52. Приходько В. Виноградники. 1979. Полотно, олія, темпера. 90х120. 

ПЗ.

150. Іл. А. 4.53. Черній Й. Гуцулочка. 1982. Оргаліт, змішана техніка. 70х60. ВА.

151. Іл. А. 4.54. Черній Й. Гуцульський танок. 1982. Полотно, змішана техніка. 50х70. 

ВА.

152. Іл. А. 4.55. Черній Й. Земля. 1981. Оргаліт, змішана техніка. 70х69. ВА.

153. Іл. А. 4.56. Черній Й. Марійка-чаклунка. 1981. Картон, змішана техніка. 57х66. 

ВА.

154. Іл. А. 4.57. Черній Й. Згасання. Диптих. 1981. Полотно, олія. 100х150. ВА.

155. Іл. А. 4.58. Черній Й. Радість. 1981. Оргаліт, змішана техніка. 79х69. ВА.

156. Іл. А. 4.59. Черній Й. Копають картоплю. 1981. Оргаліт, змішана техніка. 70х85. 

ВА.

157. Іл. А. 4.60. Семан Ф. Христос Воскрес (перша пасха в СРСР). 1990. Полотно, олія. 

68х54. ПЗ.
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ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ 

ГАВРОШ ОКСАНА ІВАНІВНА 

УДК 75.041(477.87) «1945/1991»

ПОБУТОВИЙ ЖИВОПИС ЗАКАРПАТТЯ 1945-1991 РОКІВ:

ЕВОЛЮЦІЯ ЖАНРУ, ТЕМАТИКА, ПЕРСОНАЛІЇ 

Спеціальність 17.00.05 – «Образотворче мистецтво»

ДОДАТКИ 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

Науковий керівник:

Приймич Михайло Васильович, 

кандидат мистецтвознавства, доцент

Львів – 2017
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