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Анотація. У статті розглядається питання розвитку жанру на-
тюрморту в живописі Закарпаття першої пол. ХХ ст. До уваги бе-
руться художньо-стилістичні якості, що набувають видозмін і транс-
формацій у межах розвитку жанру. Обумовлюються проблеми стиліс-
тичних трансформацій, розглядаються особливості колористичних 
впроваджень. Проаналізовано еволюцію жанру від реалістичних до фор-
мально-символічних характеристик. Проблема висвітлюється на тлі 
культурно-мистецьких подій європейського простору та їхнього місця 
й ролі в процесі розвитку реґіонального живопису, зокрема натюрморту.
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Ідейно-творчі принципи моделювання натюрморту постій-
но змінюються. Чергові мистецькі епохи вносили новітні та 
трансформували набутий досвід у контексті розвиток жанру. 
Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. вносять знакові зміни 
та доповнення в образно-стилістичне мислення мистецького 
середовища, збагачуючи творчі методи та засоби, збагачуючи 
цим жанр і водночас розмиваючи традиційні жанрові ознаки. 
У середовищі натюрморту з’являються різновекторні транс-
формації предметів інколи картинний простір доповнюють 
природні ландшафти, середовище інтер’єру, портрети та по-
статі людських фігур. Не є винятком подібні тенденції в живо-
писному просторі Закарпаття, особливо це стосується періоду 
1920 – 1940-х рр., а в наступні десятиліття такі тенденції пе-
реходять у традиції. Формально-образні вирішення в натюр-
морті посідають особливе місце у творчості нонконформістів 
Е. Кремницької, Ф. Семана, А. Шепи та ін. Такі чи інші зміни 
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й доповнення в історії розвитку жанру мали доволі часто нова-
торський характер формально-символічного втілення.

Наукові спроби характеристики розвитку жанру в живопис-
ному середовищі Закарпаття першої половини ХХ ст. дослі-
джували доволі узагальнено. окремі праці в царині живопису 
зазначеного періоду з’ясовували загальні тенденції розвитку, 
інколи такі дослідження стосувалися проблем мистецької осві-
ти та культурології, де проблеми жанру не висвітлювались на-
лежним чином. Серед дослідників, які висвітлювали близькі до 
теми завдання і працювали в цьому напрямі, були А. Ізворин, 
Г. островський, в. павлов, о. Чернега-Балла, С. Гапак та ін.

проводячи паралелі між західноєвропейським розвитком 
натюрморту та його особливостями в живописі Закарпаття кін-
ця ХІХ – першої половини ХХ ст., варто зауважити, що по-
рівнянно з іншими жанровими тенденціями активізація та інтер-
ес до цього жанру з боку митців почали поглиблюватися лише 
у 20-40-х рр. ХХ ст. До цього часу в реґіональному живописі 
зустрічаємо поодинокі випадки звернення до натюрморту. Ху-
дожник Ф. Гевердле, працюючи в Ужгороді (від 1868 р.), ак-
тивно виставлявся на будапештських виставках і, як правило, 
експонував побутові сцени та пейзажі, що мали певний комер-
ційний успіх [1, с. 18]. Але поодиноко зустрічаються відомості, 
що митець також працював у жанрі натюрморту, про це свід-
чать твори, які й сьогодні можна простежити на європейських 
аукціонах. Але вся творчість митця містилася в рамках класи-
цистичних, академічних світоглядних принципів, які він набув у 
австрійському та німецькому мистецькому середовищі середини 
ХІХ ст. На зламі століть подібні тенденції незмінно панували 
в реґіональному творчому середовищі Закарпаття. Такі обста-
вини позначені і культурно-мистецьким середовищем у реґіоні, 
і академічно-реалістичними тенденціями освітнього простору 
Угорщини кінця ХІХ ст. Інертність і відсутність новаторських 
рішень простежується майже до початку 1920-х рр.: худож-
ники, які працювали на Закарпатті переважно займали нішу в 
портретному, побутовому та пейзажному жанрах. Характер-
ним зразком є “Натюрморт”, авторства Е. Грабовського, який 
зберігається у фондах Закарпатського обласного музею ім. й. 
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Бокшая, робота характерна типовістю академічних і реалістич-
них способів творчого вирішення.

Не полишають набутого досвіду в будапештській академії 
й. Бокшай та А. Ерделі, особливо це простежується у творах 
раннього періоду творчості. На початку 1920-х рр., окрім ак-
тивного захоплення пейзажними та фігуративними композиція-
ми, й. Бокшай звертається й до натюрморту, обираючи олійну 
та пастельну техніки [2, с. 411]. Художник виставляв поста-
новки, як правило, на лаковій поверхні стола, інколи вкриваючи 
барвистою скатертиною чи вишивкою та квітами. Така натура 
не потребувала творчого домислу митця в кольорі чи компози-
ції, а тільки реалістичне живописне вирішення [2, с. 415]. Як 
і всі інші твори, натюрморт художник виконував переважно з 
присутністю темних коричневих, брунатних кольорів, що ха-
рактеризували традиції, набуті в часі навчання в Будапешті.

окреме місце в цей період натюрморт посідає у творчості А. 
Ерделі. Якщо порівнювати активність жанрових вподобань, то 
в А. Ерделі, на відміну від й. Бокшая, натюрморт є настільки 
ж вагомий, як портрет і пейзаж. Серед ранніх його творів відомі 
“Натюрморт. Сніданок” (1915), “Натюрморт з годинником” 
(1919), “Склянки з водою” (1921). Як стверджував мисте-
цтвознавець в. павлов: “в них нема нічого, чого б не було вже 
в роботах художникових учителів…”[3, с. 5], чим підкреслив 
певну типовість, характерну для угорського живопису початку 
ХХ ст. Саме твір “Склянки з водою”, зокрема, темне тло, на 
якому зображені дві склянки з водою, характеризує традиції 
академічного живопису. Художник змінює власні творчо-ме-
тодичні засади після перебування в мюнхені (1922-1925) та 
вже 1927 р. створює “Натюрморт з драпіруванням”, що відо-
бражає змінене світобачення митця у вільному, експресивному 
ключі. полотно композиційно насичене елементами інтер’єру 
майстерні художника. Наступний твір, що відтворює характер 
впливу мюнхена, — “Натюрморт з гітарою” (друга половина 
1920-х рр.). Тут А. Ерделі задає динамічну гру середовища 
інтер’єру, в якому розташований натюрморт. перевага корич-
невих темних кольорів засвідчує вплив мюнхенської академіч-
ної традиції колірних поєднань і притаманних цьому періоду 
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художника. У цих творах він демонструє приклад розв’язання 
складних композиційних і колористичних завдань. вибір моти-
вів натюрморту та його складної атрибуції, водночас легкість і 
технічна віртуозність виконання є свідченням високої майстер-
ності художника [3, с. 5]. підтверджуючи сказане, А. Ерделі 
створює натюрморт з квітами на відкритому повітрі: “Квіти на 
столі” (середина 1930-х рр.), який яскраво демонструє подібні 
тенденції живопису майстра цього періоду.

після повернення з мюнхена живописні вирішення А. Ер-
делі набувають насичених, чистих кольорів, тональна градація 
динамічна, композиція зосереджена на об’єктах натюрморту: 
“Натюрморт” (кінець 1930-х рр.), “Натюрморт із пляшкою та 
фруктами на таці” (1930-ті рр.). Екзистенція творчості А. Ер-
делі-художника відповідала духу та принципам експресіоніс-
тів, яких захоплював натюрморт як предмет втілення символів. 
митець намагався знайти суть “мертвої природи” — відтво-
рюючи портрети предметів. Усе, що характеризує образ люди-
ни, можна перенести на “мертву природу”, тобто дати характе-
ристику предметам натюрморту [4, с. 263]. Значна кількість 
полотен А. Ерделі присвячена зображенню квітів і води, що 
налита в прозорі скляні посудини, у яких стоять живі квіти, або 
звичайної склянки води. Тобто обидва атрибути в натюрмор-
тах містить певну символічність, у яку митець закладає зміст 
і задум, матеріалізуючи образ предметів, закладаючи власний 
філософський зміст. На виставці закарпатських художників, 
яка відбулася в москві 1956 р., був представлений твір А. Ер-
делі “Натюрморт” (1955). відомий російський художник С. 
Герасимов, оглядаючи виставку, висловився про натюрморт А. 
Ерделі: “ось де живописець чистої води”, що стало не тільки 
оцінкою майстерного зображення склянки з водою, але багать-
ма розцінено як характеристика, надана митцеві загалом [3, 
с. 5]. присутність склянки чистої води простежується в бага-
тьох натюрмортах художника 1930-1940-х рр. Інколи твори 
А. Ерделі оживають різноманітними квітами, та, як правило, 
середовище картини насичене різноплановими елементами 
інтер’єру, екстер’єру, на тлі яких майстер традиційно розташо-
вує атрибути натюрморту — склянки, квіти, фрукти. 
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пошук динамічного образу натюрморту в митця втілюєть-
ся розширенням рамок жанру, наближаючись до екстер’єру 
чи пейзажу. про таку тенденцію розвитку натюрморту в кін-
ці 1930-1940-х рр. свідчать твори “веранда” (кінець 1930-х 
рр.), “Натюрморт із букетом квітів” (1950-ті рр.). принципи 
розвитку натюрморту в творчості А. Ерделі виходить за фор-
мат його сприйняття в традиційних рамках. Художник зміс-
товно модифікує його, та завдяки колористичним, тональним 
і композиційним складним маніпуляціям у творі таки спостері-
гається динамічна цілісна структура картини.

Як і у всіх інших жанрах, А. Ерделі сміливо експериментує, 
динамічне середовище узагальнює, стилізує та вільно видозмі-
нює пластичну форму. його силуетно-площинні вирішення 
демонструють декоративність і виразність, лаконічність і екс-
пресію як протиставлення до структурно-просторових прин-
ципів реалізму [5, с. 28]. митець не захоплюється деталями, 
виразність його творів — у гармонії цілісності, яка формуєть-
ся в постійному творчому експерименті як виразникові ідей-
них принципів.

У творчості Ф. манайла натюрморт, як і інші жанрові на-
прями, має глибоку власну філософську екзальтацію. До-
сліджуючи портрет чи пейзаж або побутовий жанр у творах 
митця, доволі складно окреслити їхні межі. Якщо в роботах 
А. Ерделі такі межі були розширені, то Ф. манайло у тво-
ри вкладав, перш за все, концепцію, застосовуючи для цього 
різноманітні мистецькі засоби, синтезуючи жанрові структу-
ри. Характерною рисою митця є ґрунтовне переосмислення 
народно-мистецької гіперболи як міфотворчого засобу, він 
адекватною формою образотворчого мовлення, вдаючись до 
стилізації, метафори, алегорії, символів і знаків, створює висо-
кохудожні твори [6]. одним з таких є натюрморт, який харак-
теризує цей жанр живопису Ф. манайла, — “Старосвітські 
скарби” (1940), за своїм внутрішнім змістом картина ближча 
до народних іконописних трактувань. Натюрморт сакрального 
характеру, в якому художник ніби вподібнюється до народ-
ного іконописця. Тепла колірна гама підкреслює середовище 
інтер’єру церкви, який освітлює свічка. Але найважливішим 

http://bokshaymuseum.com/uk/articles/0/geniy-zakarpatskogo-alyarstva.html
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є атрибути твору, які характеризують певну сакралізацію, та 
й техніка виконання наближена до іконописного трактування.

До цього жанру Ф. манайло звертається більш активно в 
другій половині ХХ ст., що характеризують живописні твори 
“Новий хліб” (1975), “в коморі” (1976), “Юряник або Юрів 
день” (1976).

Серед першого покоління закарпатських митців, яких вихо-
вали А. Ерделі та й. Бокшай, жанр натюрморту залишається 
найменш задіяним. Але в творчості А. Коцки, одного з по-
слідовників А. Ерделі, спостерігається активність звернення 
до цього жанру. особливим захопленням митця залишалося 
написання квітів, у яких художник апелює до асоціативно-
декоративних колірних композицій [7, с. 24]. Ранній період 
творчості характеризує “Натюрморт з квітам” (1930-ті рр.), 
який є доволі насичений масою квітів, панівна тепла колірна 
гама вібрує переливами зеленавих і червоних кольорів, харак-
теризуючи колірні варіації імпресіоністів. Але наступна робота 
— “Бузок з апельсинами” (1930-ті рр.) — виконана засобом 
узагальнення кольорових мас. Художник застосовує поєднан-
ня площин на основі поміркованих додаткових кольорів. 

під час навчальної практики в Римі, створюючи мозаїчні 
проекти, А. Коцка набуває досвіду й майстерності, відтворюю-
чи пластику форми в стриманих монохромних кольорах. Але це 
не визначало тенденційність колористичних вподобань, худож-
ник після дворічного навчання, повернувшись на батьківщину, 
у творах застосовує чисту поліхромну колористику [4, с. 274]. 
Етюдний характер має “Натюрморт з фруктами” (1940-ві рр.), 
в якому присутня максимально насичена колірна активність. 
Саме це є характерною ознакою улюбленої техніки митця — 
темпери. Завершеність і досконалість, де митець демонструє 
знання колориста, відтворено в роботі “Натюрморт з омаром” 
(1940). Наповненість композиційного простору багатьма еле-
ментами створює враження перенавантаження середовища 
картини. в арсеналі художника зустрічаються різні за компо-
зиційною структурою пошуки цього жанру. Твір “Натюрморт з 
яблуками” (1946) побудований у замкнутому композиційному 
середовищі, що демонструє його міцну структуру та водночас 
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справляє враження фраґментарності. Художник вдається до 
експериментів, хоча вони не набувають такої активності, як це 
відбувалося у творчості його учителя А. Ерделі. Інколи творчі 
пошуки А. Коцки виходять за межі інтер’єру, у творі “Садок 
художника А. Ерделі” (1948) художник виносить натюрморт 
на лоно природи. У намаганні створити гармонію в середовищі 
картини й визначити домінанти, митець узагальненою площи-
ною подає навколишнє середовище, чим зосереджує компози-
ційний та змістовний акцент елементів натюрморту.

У А. Коцки індивідуальна особливість творчого процесу 
полягає не тільки у виборі теми, а й у пошуку художньо-мето-
дичних прийомів живописного письма. образно-декоративна 
виразність насамперед знаходить паралелі в народно-мистець-
ких способах мислення та сприйняття навколишнього всесвіту 
та його відтворення [8, с. 7]. Натюрморт, як і всі інші жанри 
у творчості художника, демонструють декоративізм і площин-
ність, що переважає в окремих випадках над об’ємним трак-
туванням форми. Така риса творів відповідно надає монумен-
тальні якості живопису А. Коцки. його колористична манера 
зберігається протягом усього часу його творчої діяльності та 
витримана в гармонійній, насиченій, полігамній палітрі.

У 1930-1940-х рр. відбувається активізація виставкової ді-
яльності, до якої значною мірою стимулювало Товариство діячів 
образотворчого мистецтва на підкарпатській Русі, засноване 
1931 р. в Ужгороді [2, с. 398]. Учасники цього колективу вистав-
ляли твори, виконані в різних напрямах і жанрах. У числі найак-
тивніших авторів зустрічаються й митці, які в творчих доробках 
демонстрували жанр натюрморту. Декоративною узагальненіс-
тю, підвищеною активністю кольору характеризуються натюр-
морти чеської художниці мілади Бенешової-Шпалової, що де-
монструють два натюрморти з фондів ЗоХм [9, с. 11]. Автор 
активно апелює до площинності, виключаючи будь-яку можли-
вість повітряної перспективи, тільки в окремиз елементах твору 
з’являється формальне трактування об’єму. полотно “Натюр-
морт” демонструє динамічну композиційну структуру площини 
та кольору. У творчо-методичних підходах є певні спільні риси 
з чеським художником в. Шпалою. Таку тенденцію можна спо-



123

Художньо-стилістичні якості натюрморту 
в живописі Закарпаття першої половини ХХ ст.

стерігати у творі “Квіти” (1929) авторства цього митця. мілада, 
ймовірно, навчалася у відомого чеського художника. Завдяки їй 
у творчості в. Шпали з’явилася закарпатська тема, про що свід-
чить натюрморт “Яблука і груші на карпатській хлібовці” (1946) 
[10, с. 61]. Інший “Натюрморт” у виконанні уже м. Бенешової-
Шпалової — букет осінніх квітів — створений типовими для ху-
дожниці засобами творчої інтерпретації. У ньому простежується 
використання пуантилістичного структурного мазка та лінії, де 
використані доповняльні кольори. Серед учасників Товариства 
натюрморт частково з’являється у творчості й. Шаркань, яка 
надає перевагу імпресіоністичним живописним тенденціям, про 
що свідчить “Натюрморт з квітами” (приватна збірка). 

отже дослідження розвитку натюрморту від його реаліс-
тичних до формально-символічних якостей у межах кінця ХІХ 
– першої половини ХХ ст. засвідчують, що цей жанр був най-
менш задіяний у творчості митців, які працювали на Закар-
патті. Більш ранні етапи його формування на досліджуваній 
території залишалися в межах ортодоксальних академічних і 
реалістичних тенденцій європейського натюрморту початку 
ХІХ ст. Утвердження цього жанру живопису в Закарпатті 
на якісно нових ідейно-методичних підходах, які будувалися 
в рамках суб’єктивно-формальних філософських тенденцій, 
склалися в період 1920-1940-х рр., а вагомого змісту набули 
у творчості А. Ерделі, Ф. манайла та й. Бокшая. Значним 
внеском у становлення натюрморту стають творчі пошуки А. 
Ерделі. Натюрморт як самостійний жанр набув нових фор-
мально-колористичних якостей у творчості А. Коцки, м. Бе-
нешової-Шпалової, й. Шаркань. Значно менше зустрічаємо 
звернення до натюрморту в творчості інших митців, що працю-
вали на Закарпатті до першої половини ХХ ст.
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Annotation
Igor Lutsenko. Art and stylistic qualityes of still life painting in 

Transcarpathia in the first half of twentieth century. The article examines 
the genre of still life painting in Transcarpathia in the first half of twentieth 
century. Artistic and stylistic qualities that acquire modifications and 
transformations within the limits of the genre are taken into account. Stylistic 
transformation problems are conditioned , the features of color implementations 
are considered. The evolution of the genre from the realistic to the formal and 
symbolic characteristics is analysed. The problem is highlighted against the 
background of cultural events of European space and their place and role in 
the development of regional art, still life in particular.

Keywords: still life, genre, painting, color.

Аннотация
Игорь Луценко. Художественно-стилистические качества на-

тюрморта в живописи Закарпатья первой половины ХХ века. В 
статье рассматривается вопрос развития жанра натюрморта в жи-
вописи Закарпатья первой пол. ХХ в. Учитываются художествен-
но-стилистические качества, которые приобретают видоизменения 
и трансформации в рамках развития жанра. Обусловлено проблемы 
стилистических трансформаций, рассматрено особенности коло-
ристических внедрений. Проанализирована эволюция жанра от 
реалистичных до формально-символических характеристик. Пробле-
ма излагается на фоне культурных событий европейского простран-
ства, его места и роли в процессе развития региональной живописи, в 
частности натюрморта.

Ключевые слова: натюрморт, жанр, живопись, цвет.
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