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УРБАНІСТИЧНІ 
КРАЄВИДИ В’ЯЧЕСЛАВА 
ПРИХОДЬКА В КОНТЕКСТІ 
ЗАКАРПАТСЬКОГО 
ПЕЙЗАЖНОГО ЖИВОПИСУ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ — 
ПОЧАТКУ ХХІ ст.
Анотація. Розкрито тематично-образні й художні 
особливості урбаністичних пейзажів В. Приходька 
в контексті закарпатського образотворчого мисте-
цтва другої половини ХХ — початку ХХІ ст. Доведено, 
що визначальними рисами урбаністичних пейза-
жів митця є: трансформація натурних мотивів на 
основі конструктивізувального формотворення, 
акцентування на формально-пластичних завданнях; 
естетизм, декоративність; відмова від ілюзорності, 
моделювання об’ємів світло-тональним нюансуван-
ням колірних площин; урухомлення архітектурного 
ландшафту динамічним розвитком колірної теми; 
візуальна «повітряність» багатошарового корпус-
ного письма; антропність архітектурних образів; 
синтез емпіричного і мисленнєвого, чуттєвого і 
раціонального; текстуальна єдність і повернення 
до обраних мотивів і тем.
Відзначено, що особливістю еволюції пейзажної 
творчості В. Приходька є зростання концептуаль-
ності, символічності, свободи та експресивності 
письма; перехід від вохристо-коричневої гами (друга 
половина 1960-х — початок 1970-х рр.) до партитур 
синьо-сіро-білих (1980–1990-ті рр.) та яскравих, 
життєствердних тонів (2000-ні рр.). Проаналізовано 
семантику домінантних у зрілій творчості живописця 
мотивів Дому, вулиці, башт, дахів, фасадів, торців, 
замку, костелів, соборів.
З’ясовано, що чільне місце у творчості В. Приходька 
посіли панорамні краєвиди, в яких місто постало 
цілісним світом, причетним до людського буття. 

Вказано на появу в зрілому доробку митця образів, 
локалізованих на межі предметності та абстракції. 
Відзначено зростання в ауербахському та гайдель-
берзькому циклах фантазійно-суб’єктивного начала. 
Акцентовано на відображенні в пейзажах В. Приходька 
2000-х рр. архетипів і символів народної культури, 
пов’язаних із семантикою «лімінальності», межею 
«свого» і «чужого» світів. Зауважено, що особли-
вістю пейзажів живописця є «риторизм» худож-
нього тексту, заснований на «зіткненні» художніх 
кодів, співіснуванні кількох змістових підтекстів і 
розгортанні поліваріантних асоціацій у свідомості 
глядача. Підкреслено унікальність сформованої В. 
Приходьком концепції урбаністичного пейзажу в 
межах закарпатського малярства другої половини 
ХХ — початку ХХІ ст.

Ключові слова: творчість В’ячеслава Приходька, 
закарпатське образотворче мистецтво, урбаніс-
тичний пейзаж.

Постановка  проблеми. Творчість В’ячеслава 
Опанасовича Приходька (1940–2011) – чле-

на НСХУ (від 1973 р.), народного художника 
України (від 2004 р.), –  стала яскравим яви-
щем закарпатського образотворчого мистецтва, 
пов’язала його повоєнний досвід з пошуком 
нових художніх вирішень, продемонструвала 
колізії авторського самовизначення в умовах 
лібералізації початку 1960-х, «тихого тоталі-
таризму» (О. Голубець) і входження у світо-
вий культурний простір на зламі століть. Ця 
творчість репрезентувала сміливі формотвор-
чі експерименти та оригінальну концепцію 
урбаністичного пейзажу – цілком унікальну в 
закарпатському живописі другої половини ХХ 

— початку ХХІ ст.
Аналіз досліджень і публікацій. Зважа-

ючи на значущість доробку В. Приходька, 
парадоксальним видається те, що, крім ху-
дожньо-критичних нарисів у каталогах, періо-
дичних і літературно-мистецьких виданнях, 
немає мистецтвознавчої праці, яка вичерпно 
висвітлювала би творчість майстра. У розвід-
ках радянського періоду діяльність В. При-
ходька розглядалася в обмежених проміжках 
часу та поза досвідом модернізму, хоча саме 
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на цей час припадає визнання здобутків мит-
ця (Г. Островський [9]). За доби державної не-
залежності України увагу художньої критики 
привернули модерністські витоки творчості 
художника, символізм і метофоризм його об-
разів, пластична самоцінність робіт (Л. Біксей 
[1], Г. Рижова [11], М. Сирохман [12]). Водночас, 
поза увагою науковців залишилася проблема 
образно-тематичної та художньої специфіки 
урбаністичних пейзажів В. Приходька — само-
бутньої модифікації жанру в живописі Закар-
паття другої половини 1960-х – початку 2000-х 
рр.

Мета статті – розкрити тематично-образні 
та художні особливості урбаністичних пейза-
жів В. Приходька в контексті закарпатського 
образотворчого мистецтва другої половини ХХ 
– початку ХХІ ст.

Виклад основного матеріалу. Формування 
концепції урбаністичного краєвиду, заснованої 
на осмисленні міста як культурного мікроко-
сму, стало оригінальним внеском В. Приходь-
ка в закарпатський пейзажний живопис другої 
половини ХХ – початку ХХІ ст. Новаційність об-
разно-пластичних вирішень художника зумо-
вило насамперед те, що, попри домінантність 
пейзажу в малярстві краю, тема міста залиша-
лася на марґінесах творчих студій або ж пере-
пліталася з етнічними мотивами у творчості 
старшої і середньої ґенерацій закарпатських 
майстрів.

Так, у доробок А. Ерделі Ужгород увійшов у 
експресивно-настроєвій інтерпретації, почасти 
— як привід формотворчих візій, і в обмежено-
му колі робіт. За тематично-образним прин-
ципом у творчості фундатора закарпатської 
школи живопису виокремлюються краєвиди, 
засновані на «поглинанні» архітектурної забу-
дови сезаннівським сумним світовим безмеж-
жям і макрокосмом Карпат («Мукачівський 
замок», 1930-ті рр.); полотна, позначені суго-
лоссям природних, міських ритмів і емоцій 
митця («Вид на Ужгородський замок», 1920-ті 
рр.; «Околиця Ужгорода», 1930-ті рр. та ін.); «по-
дорожні» замальовки середмістя, наче вихо-
плені з повсякденного плину життя («Вид на 
Василіанський монастир», сер. 1930-х рр.; «Бу-
динок культури та друку. (Жупанат)», 1942).

До урбаністичної теми звертався Й. Бокшай: 
у побутових сценах («Базар в Ужгороді», 1927) 

та епічних і, водночас, тонко-ліричних пейза-
жах-картинах з панорамами Ужгорода над пле-
сом Ужа («Ужгород», «Набережна Ужа», 1947; 
«Панорама Ужгорода», 1948). Закоріненість 
пошуків художника в традиціях закарпатської 
школи живопису підтвердило осмислення мі-
ста як відлуння етичних і естетичних змістів 
природи, віддзеркалене в колористично-рит-
мічній єдності міського ландшафту та світу 
Карпат. 

Епізодичною тема міста залишилася у до-
робку Е. Контратовича («Набережна. Святковий 
день», 1970), З. Шолтеса («Ужгородський замок», 
1973), Ш. Петкі («Ужгород будується»), А. Шепи 
(«Старе місто», 1960-ті рр.), В. Габди («Ужгород-
ський замок», 1970), В. Микити («Весняний 
Ужгород», 1979; «Контрасти», 1982), А. Кашшая 
(«Нове місто», 1980). Рідкісність урбаністичних 
пейзажів у реґіональній образотворчості під-
твердила стенограма обговорення виставки 
закарпатських художників у Києві та Москві 
(1956) [4, арк. 2, 4, 8, 12].

З огляду на це, цілком закономірно, що 
В. Приходько увійшов у крайовий живопис 
як один «із перших і найбільш значних урба-
ністів» [8, с. 4] уже в ранні творчі роки. Звер-
нення художника до урбаністичного пейзажу 
спричинили враження від повоєнного Ужго-
рода — камерного, з мальовничою забудовою, 
сповненого автентики Карпат. Згодом живо-
писець згадував, що одним з каталізаторів ур-
баністичних зацікавлень стало спостереження 
за Й. Бокшаєм, що писав етюд на набережній 
Ужа. Сприйняттю «міста як тексту» сприяли 
студентські обсервації Львова й ретельні студії 
стилів, відображені в альбомах кінця 1950-х – 
першої половини 1960-х рр. Інтерес до «міста 
як конструкції» живило архітектурне обдару-
вання митця [5]. 

Первинним мотивом урбаністичних по-
лотен В. Приходька стали дахи старовинних 
ужгородських будівель, що примхливим мере-
живом стилів, ритмів, конструкцій відкривали 
простір формотворчим експериментам худож-
ника.

У другій половині 1960-х рр. В. Приходько 
сформував власний метод роботи над пейза-
жем, що полягав у спостереженнях, «вслухову-
ванні» в ритми міста та замальовках – фарба-
ми, a la prima, або ж графічно, з підписуванням 
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кольорів. Як засвідчують інтерв’ю з В. При-
ходьком, репрезентовані в кінострічках і газет-
них публікаціях, художник сприймав місто як 
організм, індивідуальну сутність вбачав у кож-
ній будівлі, проводив паралель між нею та лю-
диною та віднаходив чимало спільних рис [7]. 
Завершуючи роботу, працював «над образом, 
над пластикою», узагальнював етюди, створю-
вав натурно достовірний, цілісний, «синтетич-
ний» твір. Послуговувався переважно олією і 
темперою, згодом, для декоративної вираз-
ності, застосовував акрил. Паралельно обмір-
ковував дві-три теми та «вів» п’ять-шість робіт 
[5]. Особливістю образно-пластичної концепції 
краєвидів В. Приходька стали плюральність ін-
спірацій, «навчання від усіх і всього, але ні від 
кого конкретно» [12, с. 8], опанування різнома-
нітними творчими стратегіями, що трансфор-
мувались у глибоко оригінальний авторський 
стиль.

Одним з перших помітних успіхів В. При-
ходька в жанрі пейзажу стали «Нові ритми» 
(1976) – картина, схвалена М. Глущенком, який 
відзначив талант молодого митця [5]. Життєст-
вердна, сповнена повітрям і прозорим соняч-
ним сяйвом, відчуттям радості, енергії, зав-
зяття, композиція побудована на зіставленні 
різномасштабних поверхонь, діагоналей, вер-
тикалей, горизонталей, світлоносних біло-зо-
лотавих, блакитних, рожевих тонів.

Кінець 1970-х  – 1980-ті рр. позначені оста-
точним формуванням «кубістичної» живо-
писної манери художника, заснованої на син-
тетичному сприйнятті об’єкта з наступною 
деконструкцією на безліч різномасштабних 
колірних площин, співвіднесеною з емпірич-
ним прообразом у свідомості глядача. «Синтез 

– аналіз – синтез» – саме ця тріада визначила 
формопластику та розгорнуту в «рецептивно-
му часі» структуру полотен зрілого періоду 
творчості митця. 

В аспекті композиційно-пластичних вирі-
шень 1980-ті рр. у творчості художника пов’я-
зані з диференціацією архітектонічного па-
норамного краєвиду з міською забудовою чи 
мостом («Чайки над Ужем», 1984) і зображень 
фрагментів архітектурних споруд («Горянська 
ротонда», 1989) чи заміських краєвидів («Ри-
бальський приплав», 1982), урухомлених ди-
намікою кольору та зміщенням об’єктів щодо 

основних ліній полотна. Характерною рисою 
пейзажів В. Приходька стало урізноманітнен-
ня раніше майже монохромної гами «взаємо-
проникненням» теплих, холодних і білих тонів, 
асоційованих із символікою світла й гармо-
нією, властивою світосприйняттю митця [5]. 

Особливістю пошуків В. Приходька 1980-х 
рр. є звернення до рустикальних мотивів, за-
галом епізодичне у творчості майстра («Осін-
ня гама», 1986). Зразком колірно-асоціативних, 
межових між фігуративним і абстрактним 
формотворенням краєвидів, стала «Осіння 
Верховина» (1985), в якій єдність стихій візу-
алізовано оптично розмитими площинами та 
взаємодією кармінних, кадмієвих, помаранче-
вих, жовтих, золотаво-білих, сірих, фіолетових, 
брунатних барв.

Особливістю творчості В. Приходька 1990–
2000-х рр. є диференціація образно-пластич-
них вирішень, виокремлення наскрізних моти-
вів і тем, зростання філософської змістовності 
творів при послідовній зміні двох колорис-
тичних парадигм. Так, 1990-ті рр. позначені 
появою в доробку майстра колірно стриманих 
вишуканих пейзажів, заснованих на поєднанні 
сірих, синіх, блакитних, вохристих, умбрових 
барв, увиразнених лаконічними акцентами 
помаранчу, кадмію жовтого, карміну і білих 
площин («Надвечір’я. Вуличка в Ужгороді», 
1993; «Вечірні контрасти», 1999). Особливістю 
полотен вважаємо асоційованість напружених 
тональних контрастів – білого і синьо-сіро-
го, білого і сієнно-умбрового – з протистоян-
ням мороку і світла, гармонії і хаосу, добра і 
зла. У 2000-х рр. палітра В. Приходька набула 
життєствердного, «вибухового», декоративно-
го звучання, сповнилася розсипами золотавих, 
жовтих, помаранчевих, червоних, рожевих, фі-
алкових, яскраво-зелених барв.

Особливістю пошуків В. Приходька зрілого 
періоду творчості вважаємо естетизувальне, 
символічне, філософське осмислення пейзаж-
них мотивів, зокрема вулиці як тривалої в часі 
мелодії, пластичним корелятом якої є ритм лі-
ній, об’ємів, колірних площин. Так, в «Ужгород-
ській вуличці» (1998) тональним і ритмічним 
осердям композиції є біла, з рефлексами вохри 
і стронцію, розбита на «такти» смуга-стіна, яка 
ніби пульсує. У «Вечірніх контрастах» (1999) 
«музичність» художнього вирішення заснова-
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но на контрасті прямокутників будівель, гори-
зонталі паркану, вертикалей покрівель, золота-
во-білих спалахів і ультрамарину тіней. Веселу, 
дзвінку мелодію засніжжя відтворено в «Зимі» 
(1999) – зі збіганням на пагорб вохристих і по-
маранчевих будиночків, із золотаво-рожевими 
торцями, застиглими деревами, осяйністю бі-
лого, фіалковістю та зеленавою блакиттю тла. 
Музичні конотації передгрозової природи ві-
зуалізовано в «Надвечір’ї. Вуличці в Ужгороді» 
(1993) – з різномасштабними об’ємами, різно-
спрямованими лініями, синкопованим рит-
мом паркану, експресивною колірною розбив-
кою площин, контрастами світла і тіні, блакиті, 
сіро-білого, біло-зеленого, біло-жовтого та сі-
ро-чорно-коричневого тла.

Варіацією мотиву є зображення вулиці як 
«оповіді»: захопливої, зі смисловими наголоса-
ми і паузами, корелятивної темпоритму про-
гулянки, розрахованої на неквапливе вдумли-
ве сприйняття. В окремих краєвидах вулицю 
зображено у стрімкому перспективному скоро-
ченні, яке створює ефект «запрошення до ман-
дрівки», співприсутності глядача. У композиції 
«Тиха вулиця» (2003) поєднання простору кар-
тини і «простору реципієнта» забезпечено збі-
гом обширу дороги й межі полотна. 

Провідними мотивами пейзажів В. При-
ходька стали старовинні башти, дзвіниці, фа-
сади, торці («Надвечір’я. Вуличка в Ужгороді», 
1993; «Архітектурний мотив. Улюблена тема», 
2000; «Наголоси старого міста», 2003; «Старий 
Ужгород. Архітектурні наголоси», 2008), які, 
контрастуючи з горизонталями і площинами, 
утворили семантично-пластичні акценти тво-
рів митця. Так, у краєвиді «Під Ужгородським 
замком» (1993) освітлена, позбавлена нюан-
сувань золотаво-біла стіна слугує тональним 
камертоном і надає звучності складним парти-
турам сірих, вохристих, блакитних тонів. Схо-
жий прийом застосовано в «Панорамі Ужгоро-
да» (2008), де сіро-блакитний великий торець 
є домінантним, консолідувальним елементом 
полотна. 

Не раз В. Приходько варіював мотив Ужго-
родського замку — історичної пам’ятки Х – ХІ 
ст., до зображення якої зверталося чимало за-
карпатських майстрів. Так, у краєвиді «Під 
Ужгородським замком» (1993) єдність ми-
нувшини і сучасності підкреслено цілісністю 

вишуканої сіро-вохристої гами, а тональним 
акцентом біло-золотавої замкової стіни уви-
разнено стримані кольори полотна. Іншу об-
разно-пластичну структуру має «Замкова гора» 
(2006), де рожеві, помаранчеві, зелені, сині 
будиночки, виструнчені веселим, жвавим рит-
мом, що нагадує музичне «staccato», контрасту-
ють з величним, піднесеним над буденністю, 
сіро-вохристим замком на високій горі.

У низці пейзажів художник зобразив 
сакральні споруди — Ужгородський Кафе-
дральний Хресто-Воздвиженський собор, Ре-
форматську церкву, Василіанський монастир, 
костел св. Георгія («Дорога до Ужгородського 
кафедрального собору», 2000; «Ужгород. Вули-
ця Капітульна», 2004; «Старий Ужгород. Архі-
тектурні наголоси», «Погляд на Василіанський 
монастир», «Панорама Ужгорода», 2008). Осо-
бливістю творів стала семантизація вертика-
лей і горизонталей, які, зберігаючи пластичну 
самоцінність у композиційно-ритмічній струк-
турі, символізували земний, «профанний» і 
«сакральний» рівні буття. В окремих полот-
нах храм розташовано у глибині картинного 
простору, наприкінці уявного маршруту, як 
дороговказ життя. Так, у «Дорозі до Ужгород-
ського Кафедрального собору» (2000) шлях від 
земного до духовного відтворено зростанням 
узагальненості та умовності, поступовим пере-
ходом від насиченого жовтого, вохри, фіолету 
міської житлової забудови до білої, прозорої 
осяйності неба і храмових башт. 

Символічність пейзажів В. Приходька під-
тверджує «Реставрація» (2003) — «інкрустова-
не» золотом, майже монохромне зображення 
собору, відновлення якого художник ототож-
нив з «духовною реставрацією», «реставрацією 
в собі» [5].

Синтетичний, узагальнювальний, «підсум-
ковий» образ семантично-пластичних домі-
нант міського простору, що обіймає його духов-
но-сакральний і світський виміри, відтворено 
у «Старому Ужгороді. Архітектурних наголосах» 
(2008): з Ужгородським замком, Василіанським 
монастирем, Реформатською церквою, будів-
лею колишнього жупанату (нині — ЗОХМ ім. 
Й. Бокшая), розділеними територіально, однак 
об’єднаними задумом митця (Іл. 1). 

Перегуки вертикалей башт собору і торця 
зустрічаємо в «Наголосах старого міста» (2003), 
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де центральний світловий акцент і білі спала-
хи на стінах будиночків виокреслюють стій-
кий композиційний трикутник. У «Погляді на 
місто з Капітульної» (2006) конструктивну ос-
нову композиції утворюють вертикалі торця і 
культової споруди, в яких наче віддзеркалили 
небо й тіні купчастих хмар. В «Архітектурно-
му мотиві. Улюбленій темі» (2000) похилений 
торець створює веселий «танцювальний» ритм, 
повторений в одноповерхових будиночках і 
суголосний життєствердним фіалково-пома-
ранчевим кольорам полотна.

Не одноразово майстер повертався до моти-
ву дахів, у грі ліній і колірних площин візуа-
лізуючи структурність міського буття («Ужго-
родські дахи», 2005; «Старе місто. Архітектурна 
варіація», 2006; «Погляд зверху», 2008). Так, в 
«Ужгородських дахах» (2005) у взаємодії «ліній-
ного контрапункту» і зелено-вохристих, черво-
но-вохристих, коричневих, сієнних, умбрових, 
білих плям віддзеркалені перегуки історич-
них часів і ритмів міського життя. Відзнакою 
композиції є «камертональність» сірого, що 
утворює домінантну колірну тему та увираз-
нює партитури білих, землисто-вохристих, 
прохолодно-зелених тонів. Як і в багатьох ін-
ших творах В. Приходька, засобом художньої 
виразності в краєвиді є диференціація площин 
широкими пастозними мазками, що створю-
ють ефект повітряної легкості багатошарового 
олійного письма. У «Панорамі Ужгорода» (2008) 
чергування фіолетово-синіх, коричневих, по-
маранчево-вохристих покрівель і біло-золо-
то-блакитних стін уподібнюється музичним 
«крещендо» і «димінуендо» та відтворює пульс 
міського життя.

Характерною рисою доробку В. Приходька 
1990-х рр. стало звернення до мотиву будин-
ку, семантично диференційованого на образи 
Дому та міської споруди-індивідуальності, ді-
алогічно співвіднесеної зі свідомістю митця. 
Так, у «Будинку на Капітульній» (1999) оду-
хотвореність і затишок обійстя відтворено 
дзвінким суголоссям кадмієво-жовтих, фіоле-
тово-кармінних, віридоново-зелених кольорів, 
увиразнених білою смугою паркану, драбиною 
і вікнами, за якими тепліє життя. Образ дому 
як осередку спокою, радощів, гармонії зустрі-
чаємо в «Осені. Біля оселі» (1993) та «Вечірніх 
контрастах» (1999), з мірним ритмом ліній і 

розсипами помаранчевих, блакитних, золота-
во-білих барв. У «Осінньому дворі» (2003) осін-
ній затишок в опорядкованому ґаздівстві – із 
золотобокими динями, возом, лугошем і дра-
биною – відображено в урівноваженості ком-
позиції та притишеності білих, сірих, земли-
сто-вохристих тонів.

Другий напрям пошуків В. Приходька, уні-
кальний у закарпатському живописі, сфор-
мували зображення міських будівель – непо-
вторних, зі своєю «історією життя». Засобами 
втілення задуму стали колір – життєствердний, 
дзвінкий, притишений, світлосяйно-прозорий; 
приземкуваті чи стрімкі абриси; плинний чи 
динамічний ритм; одухотворені «зіниці» вікон, 
що створили антропні образи – величі, спокою, 
задуми, подиву («Архітектурний мотив. Улю-
блена тема», 2000; «Ужгород. Вулиця Капітуль-
на», 2004; «Помаранчевий краєвид», «Силуети 
на світлому тлі», 2006). Наскрізною темою по-
лотен стало увиразнення гуманістичних рис 
цивілізаційності, відтворення у формотворчо-
му експерименті поетики міського життя.

Рустикальним паралелізмом антропомор-
фізованих образів міських будівель у крає-
видах В. Приходька є одухотворені ґражди, 
церкви, верховинські хижі Ф. Манайла («Від 
церкви», 1940; «Гуцульська гражда», 1967; «Ба-
бина хата», 1970) —  експресіоністично вираз-
ні, з інтонаціями фольклору Карпат. Образи 
обійсть, асоційованих з розквітом чи згасан-
ням, задумливих, веселих, самотніх, створив 
В. Микита («Покинута хата», 1987; «Хата бід-
ної», 1994; «Розквіт навколо старої хати», 2007). 
Антропні зображення хат – ліричні, ірреальні, 
втаємничені – зустрічаємо у полотнах А. Бо-
рецького («Старі хати», 1940-ві рр.; «Хата бабу-
сі», 1963). 

Одним з мотивів пейзажів В. Приходька 
стали мости і ріка, корелятивні темі віддзер-
калень у їх живописному і філософському 
вимірах. Так, в «Ужгородському мості» (2008) 
єдність природного і міського відображено в 
перегуках блакитної та помаранчево-вохристої 
партитур будівель і відблисків на плесі Ужа. 
Інше образно-пластичне вирішення зустріча-
ємо в «Ужгородському мості навесні» (2008), 
де вітальну енергію природи відтворено океа-
нічним безмежжям дзвінкого зеленого зі спа-
лахами білого на стінах і вохри на покрівлях 
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старовинних споруд. Посутнім аспектом обра-
зів вважаємо інтерпретацію річки як символу 
плину життя.

Чільне місце у творчості художника посі-
ли панорамні краєвиди, в яких – з ліній, плям, 
колірних площин – місто зринуло як «архітек-
тонічно завершений сюжет», «цілісний кон-
структивний світ» [12, с. 16], осердя гармонії, 
руху, життя. Так, у «Старому місті» (1998) за-
компоновані в горизонтальний формат білі 
замкові башти й стіни старовинних будівель із 
золотаво-вохристо-кармінними рефлексами та 
фіолетом тіней утворили пронизану музични-
ми ритмами живописну поверхню, що пульсує. 
«Музичність» Приходькової кольоропластики 
підкреслили «крещендо» і «димінуендо» абрис-
ів замкової гори, колірних партитур та еманси-
поване від часопросторових зв’язків «суміщен-
ня» зображень. 

У низці творів архітектурний мотив став 
«приводом» колірно-асоціативного відтворен-
ня весняного оновлення («Весняне освітлен-
ня», 2003), літньої спеки («Сонячний дворик», 
2009), вечірньої тиші («Вечірня вулиця», 2009), 
задуми осіннього дня.

Оригінальністю позначені полотна, в яких 
семантично місткий, емоційно забарвлений 
пейзажний образ створено актуалізацією су-
гестивно-асоціативного потенціалу домінант-
ного кольору, як в «Осені. Біля оселі» (1993) (Іл. 
2), де напружені градації червоного в осінньому 
небі, на дахах і старечих постатях відображають 
згасання природи і злет життя. Багатоаспектну 
настроєву інтерпретацію кадмію синього зу-
стрічаємо у творах першої половини 1990-х рр., 
зокрема у «Ґанку» (1993), де пронизливо синя 
безодня з білим сяйвом вікон асоціюється із 
затінком обійстя в обіймах спекотного дня. У 
«Міській ідилії» (1994) ліричну настроєність 
відтворено дзвінкою, глибокою синявою зі спа-
лахами жовтого і пронизливо білих площин. 
Образно містку колірну «монодію» репрезенто-
вано у «Лугоші на Підзамковій» (2008), де кар-
мінно-червоні та червоно-помаранчеві плями 
асоціюються з палахкотінням виноградників 
на поверхні полотна. У картині «Спалах» (2008) 
мотиви вулиці Капітульної і Василіанського 
монастиря отримують драматично-«кінемато-
графічну» інтерпретацію завдяки ірреальному 
червоному сяйву, – сонця, заграви, емоцій?, – 

яке здіймається на небосхилі та безліччю слі-
пучих рефлексів роздрібнюється на постатях, 
покрівлях, стінах споруд. Принагідно зазначи-
мо, що образотворче значення домінантного 
кольору – основи колірної гами, – простежу-
ється у тематичних полотнах митця. 

Характерною рисою творчості В. Приходька 
є повернення до улюблених натурних моти-
вів [5; 12, с. 17] та їх варіювання у низці робіт. 
Так, розвиток мотиву полотна «Осінь. Біля осе-
лі» (1993) зустрічаємо у «Дні молодого вина» 
(2005), де написані широкими коричнево-сіри-
ми, кармінно-фіолетовими, блакитними маз-
ками композиційні групи утворюють єдине 
ціле з шерегом обійсть. 

Виходом у новий тематичний простір за 
збереження засадничих образно-пластичних 
принципів є краєвиди, етюди, замальовки, ви-
конані за враженнями міжнародних пленерів 
і подорожей – країнами Балтії, Чехією, Сло-
ваччиною, Угорщиною, Югославією, Німеч-
чиною, Фінляндією – упродовж 1970–2000-х 
рр. За свідченням дружини художника Олени 
Приходько, В’ячеслав Опанасович любив Угор-
щину, її культуру, пісні, народні костюми [5]. 
Замилувався Будапештом, Сентендре, Нірбато-
ром, Дюло. На пленерах і в приватних поїздках 
зображав старовинні вулиці середмість («У ста-
рому Будапешті», «Дахи Сентендре», «Нірбатор. 
Осінь», 1979; «Міст у Дюло», 2006). Об’єктом 
зацікавлень митця стала Словаччина – давні 
міста, мальовничі села, тихі плеса озер («Над 
дорогою в Словакії», «Човни на Влтаві», 1979). 
Особливістю «подорожніх» краєвидів В. При-
ходька є суголосність темі Ужгорода – джерела 
і стрижня доробку митця. 

З роками в полотнах художника, зокрема 
ауербахського та гайдельберзького циклів, 
посилилося суб’єктивно-фантазійне начало, 
закорінене в смислологемах «мандрівки як 
естетичного осторонення і звільнення від по-
всякдення» та «мандрівки як сну». Наслідком 
стали казково-ірреальні композиції, в яких 
конкретні архітектурні мотиви переплелися з 
образами минувшини, легенд і видінь («Леген-
да про птаха-оберега міста Ауербах», 2001–2002; 
«Гальдерберзька інтрига. Ілюзія щастя», 2002). 
Засобами втілення ідеї стали гіперболізація, 
редукція предметності, моделювання онирич-
ного часопростору з порушенням звичних при-
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чинно-наслідкових зв’язків («Гальдерберзька 
інтрига. Ілюзія щастя», 2002). Творенню фан-
тасмагорійних образів сприяло «ігрове» опе-
рування художніми кодами – наїву, середньо-
вічних мініатюр («Легенда про птаха-оберега 
міста Ауербах», 2001–2002; «Ауербахська осінь», 
2002). Семантичну глибині полотен сприяла 
актуалізація багатоаспектної символіки золота 
і білого в зображеннях примарних споруд на 
казковій горі («Легенда про птаха-оберега мі-
ста Ауербах», 2001–2002; «Ауербахська осінь», 
2002).

Своєрідним «кредо» серії стала «Вечірня 
прогулянка з білим собакою» (2001), в якій 
буденний сюжет піднесено до узагальненого 
автобіографічного образу подорожнього, що 
в неквапливому темпоритмі прогулянки, мов 
через час і простір, опановує нові цивілізаційні 
світи.

Прикметою пошуків майстра 1990–2000-х 
рр. є звернення до символів і архетипів тра-
диційної народної культури та набуття ними 
смислотворчого значення в структурі полот-
на. Так, у краєвиді «Дерево. Несподівана  ім-
провізація» (1993) чи не вперше в доробку В. 
Приходька з’являється образ дерева-саду, що 
згодом символом гармонії увійшов у тематич-
ні картини митця («Тепло. Пора осіння», 2005; 
«Тепла пора. Яблуневий сад», 2006; «В осінньо-
му саду», 2008). Символами єдності рівнів бут-
тя, «вартовими» кордонів минувшини, спогадів 
і сьогодення дерева постають у «Старому місті» 
(1998): з геометризованими будинками та ме-
лодійно-плинними пагорбом, стовбурами, гіл-
лям. У полотні «Старий Ужгород. Архітектурні 
наголоси» (2008) розлоге дерево, що компози-
ційно об’єднує семантично-архітектурні до-
мінанти середмістя, асоціюється зі Світовим 
деревом як універсальним символічним комп-
лексом, що репрезентує «модель культури» [16, 
с. 278], віддзеркалену в мікрокосмі міського 
життя.

Характерною рисою творчості В. Приходька 
є побудова складних, варіативних асоціатив-
них ланцюгів, заснованих на розгортанні бага-
тозначності символів у свідомості глядача. Так, 
у низці пейзажів присутній архаїчний симво-
лічний зв’язок дерева-саду і дому, дерева-са-
ду і раю [15, с. 397], трансформований в образ 
Дому як раю («Світла імпресія», 2006; «В осін-

ньому саду», 2008). 
Принагідно відзначимо, що міфопоетичні 

образи дерева зустрічаються у доробку бага-
тьох закарпатських митців. Так, знаком болю 
(«Вороння», 1936; «Дід-каліка», 1937) і пам’яті 
(«Дитячі забави», 1966; «Діти на вербі», «Дитя-
чі ігри», 1990-ті рр.) воно постало в картинах 
Е. Контратовича. Семантику Світового дерева, 
переважно у верхньому та середньому сегмен-
тах світобудови, актуалізовано в «Народному 
гулянні» (1972) А. Шепи та «З-під каменю вода» 
(1999) Т. Данилича. У загальнокультурній та 
екзистенційній площинах як символ націо-
нального відродження («Оновлення», 1974), 
витривалості, незламності («Витривалість», 
1977; «Незламне», 1993) дерево інтерпретував 
В. Микита.

Наскрізним у творчості В. Приходька є мо-
тив драбини – антитеза повсякденню, символ 
духовного сходження [14, с. 100], пошуку гар-
монії небесного і земного світів («Драбини в 
небо», 2000; «Квіти біля колодязя», 2004; «Ве-
ресневі тони», 2006). У низці робіт образ набув 
філософського змісту, як у «Самотності» (1999), 
де драбина й зіщулена постать біля паркану 
втілили самотність як спонуку духовних по-
шуків або ж страждань і падінь. Зважаючи на 
літературні зацікавлення В. Приходька [5], при-
пускаємо інспірованість образу подорожнього, 
стороннього упорядкованому затишшю Дому, 
романом Г. Гессе «Степовий вовк».

У низці краєвидів драбина як модифікація 
Світового дерева опосередковує зв’язок між 
Всесвітом і людиною, «моделює і одне, й інше», 
вводить людину в Космос, проєктує її на нього 
та закорінює Космос у ній [16, с. 266, 274]. Ся-
гаючи в небо примарним прозорим силуетом, 
драбина асоціюється з творчим шляхом уго-
ру, здобуттям цілісності, здоланням перешкод 
(«Драбини в небо», 2000), символізує «смисло-
ву вертикаль» і трансцендентні аспекти бут-
тя («Драбини в небо», 2000; «Вересневі тони», 
2006).

Наприкінці 1990-х рр. у краєвиди В. При-
ходька увійшов мотив колодязя («Колодязь», 
1997; «Квіти біля колодязя», 2004) – амбіва-
лентного локусу, пов’язаного із символікою 
Світового дерева і долею; каналу зв’язку з ми-
нулим, світом предків; символу раю, таємниці, 
ясності, глибини; джерела мудрості та життя [3, 
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с. 13–14]; святого, чистого, однак небезпечного 
місця, що зазнає впливу хтонічних сил [13, с. 
536–538]. У філософській і літературній тради-
ціях – знаку малої батьківщини, проникнення 
у підсвідоме, любові [3, с. 13–14]. 

Змістовому багатству полотен сприяло 
поєднання символів традиційної народної 
культури в «символічні вислови-повідомлен-
ня» – багатозначні, відкриті до прочитань. Так, 
у «Колодязі» (1997) і «Квітах біля колодязя» 
(2004) (Іл. 3) позитивні аспекти амбівалентної 
семантики колодязя і драбини спонукають до 
інтерпретації зображення як заклику до духов-
ного оновлення, а негативні – як застереження 
від моральних падінь. Символом духовного 
вдосконалення постає квітування, етимологіч-
но пов’язане зі святістю у варіації індоєвропей-
ського svęt (ріст, благодатний розквіт певної 
животворної субстанції, який веде до нового 
вищого стану). Полісемантизм твору засвідчує 
кореляція цвітіння із швидкоплинністю зем-
ного життя і символікою саду-раю, яка в При-
ходьковій інтерпретації трансформується в об-
раз дому-раю як початку життєвих шляхів. На 
тлумачення зображення як символу спадкоєм-
ності поколінь наводить семантика колодязя 
як каналу зв’язку з предками, а відчинені двер-
цята асоціюються із «запрошенням» до рефлек-
сій. Образ кохання – імпульсу до спільного 
духовного зростання, конституює асоціатив-
но-символічний зв’язок квітування, колодязя, 
любові й драбини як шляху вгору. Істотною в 
тлумаченні полотна вважаємо семантику ко-
лодязя як межі реального та підсвідомого, яка 
в контексті культури ХХ ст. відсилає до симво-
ліки входу в «магічний театр» з роману Г. Гессе 
«Степовий вовк». 

Особливістю аналізованих творів є межо-
вість щодо емпіричного, мисленнєвого та оні-
ричного часопросторів; їхня «нереальна реаль-
ність» [6, с. 126], віддзеркалена в утаємничених 
фіолетових, синіх, стронціанових («Колодязі», 
1997) і життєствердних білих, помаранчевих, 
червоних тонах («Квіти біля колодязя», 2004). 

Не раз колірно-тонально, глибокими си-
ньо-зелено-коричнево-чорними барвами 
В. При    ходь ко акцентував на вікнах, дверях, 
огорожах, воротах — межових знаках «свого» і 
«чужого» світів («Осінь. Біля оселі», 1993; «Ве-
ресневі тони», 2006; «Вечірня вулиця», 2009).

Загалом, завдяки творчому осмисленню 
архетипів і символів традиційної народної 
культури та їх контекстуалізації у філософ-
сько-етичний і художній досвід ХХ ст., у «кон-
цептуальних пейзажах» 1990–2000-х рр. В. При-
ходько створив індивідуальну міфопоетичну 
концепцію, засновану на вірі в гармонію світо-
будови та актуалізації позитивних складників 
універсальних амбівалентних смислологем. 
Особливістю доробку живописця стала «рито-
рична модель» мистецького тексту, побудова-
на на «зіткненні» художніх кодів, співіснуван-
ні кількох змістових підтекстів і розгортанні 
поліваріантних асоціацій у свідомості глядача. 
Саме це, на нашу думку, вирізняє образно-плас-
тичну концепцію творчості В. Приходька на тлі 
закарпатського малярства, в якому символи та 
архетипи актуалізовано переважно в етнокуль-
турному, виразно реґіональному ключі.

Висновки. Аналіз творчого доробку В. При-
ходька засвідчує, що урбаністичні краєвиди є 
одним з найвагоміших здобутків художника 
та унікальним явищем у закарпатському жи-
вописі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 
Особливостями образно-пластичної концепції 
пейзажів майстра стали: осмислення міста як 
«тексту», довершеного художнього мікрокосму, 
ізоморфного людині, Всесвіту, світу Карпат; 
антропність архітектурних образів; концепту-
альність та індивідуалізованість творчих ви-
рішень; синтез раціонального та емоційного, 
об’єктивного і суб’єктивного, емпіричного і 
доступного абстрактному пізнанню; достовір-
ність зображення та увага до формально-плас-
тичних завдань; оригінальне осмислення здо-
бутків постімпресіонізму і новітніх художніх 
течій при збереженні класичних засад ком-
позиційних структур; конструктивізм фор-
мотворення, музично-живописна синестезія, 
урухомлення ландшафту динамічною взаємо-
дією ліній і кольорів; варіювання улюблених 
мотивів – вулиці, башти, дзвіниці, фасаду, тор-
ця, мостів, дахів, будинку як Дому та будинку 
як індивідуальності; звернення до символів і 
архетипів традиційної народної культури – де-
рева, саду, драбини, колодязя, вікон, дверей, 
огорож, воріт і формування самобутньої міфо-
поетичної концепції, заснованої на вірі в гар-
монію світобудови та актуалізації позитивних 
складників універсальних знакових систем; 
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утвердження «риторичної моделі» мистецько-
го тексту, побудованої на «зіткненні» художніх 
кодів, множинності змістових підтекстів, роз-
гортанні поліваріантних асоціацій у свідомо-
сті глядача. 

Характерними рисами еволюції творчос-
ті майстра стали: трансформація кольороп-
ластики – від вохристо-коричневих теплих 
тонів (1970-ті рр.) до прохолодної, стриманої 
синьо-сіро-білої гами (1980–1990-ті рр.) та ко-
лористичного розмаїття 2000-х рр.; зростання 
свободи живописного письма і змістової міст-
кості  творів завдяки використанню символів 
і архетипів традиційної народної культури у 
зрілі роки. 

Перспективи подальших досліджень поля-
гають у аналізі образно-тематичних і художніх 
особливостей урбаністичних пейзажів В. При-
ходька в контексті українського мистецтва дру-
гої половини ХХ – початку ХХІ ст.
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ANNOTATION
Erika Mykula. Transcarpathian landscape painting 

in the second half of   the 20th century — the early 
21st century. There are revealed thematic-figurative and 
artistic peculiarities of V. Prykhodko's urban landscapes 
in the context of Transcarpathian fine arts in the second 
half of the 20th century — the early 21st century.

It is proved that defining features of the artist’s 
urban landscapes are the transformation of full-scale 
motives on the basis of constructive forming, focusing 

on formal visual tasks; aestheticism, decorativeness; 
abandonment of illusiveness, volume modelling by 
the light-tonal nuances of colour planes; movement 
of architectural landscape by dynamic development of 
color theme; visual "airiness" of the multilayered corpus 
painting; anthropic principle of architectural images; 
synthesis of the seen and the cogitative, the sensual 
and the rational; textual unity and a return to uniquely 
chosen motives and themes.

It is noted that the peculiarity of the evolution 
of V. Prikhodko's creativity in the landscape genre is 
the increase in conceptualism, symbolism, freedom 
and expressiveness of painting; the transition from 
ochre-brown gamma (the second half of the 1960s 

— early the 1970s) to scores of blue-grey-white (1980–
1990) and bright, life-affirming tones (2000s). There 
was analyzed leading motives separation in mature 
landscape creativity, such as streets, towers, roofs, 
facades, ends and bridges; the castle as an image of 
antiquity and timelessness; churches and cathedrals 
as "sacred" verticals, opposing the "profane horizontal" 
of everyday life. It is noticed that the main point of V. 
Prykhodko's searches in the 1990s was an appeal to 
the motive of the house as House and individuality with 
their innermost life. It is noticed that the main point of 
V. Prykhodko's searches in the 1990s was an appeal 
to the motive of the house as House and individuality 
with their innermost life.

It has been found that panoramic landscapes 
occupied a prominent place in V. Prykhodko's work, 
in which the city stood as an integral architectonic 
world involved in human life. The mature creativity 
of the artist points to the emergence of landscape 
images, localized on the border of subjectivity and 
abstraction. An increase in the fantasy-subjective 
beginning in the Auerbach and Heidelberg cycles 
was noted. In the landscapes of V. Prykhodko in the 
2000s, the focus is on the reflection of archetypes and 
symbols of folk culture: garden, stairs, ladders, walls, 
windows, doors, fences, gates related to the semantics 
of "liminality", the boundary of "one's own" and "alien" 
worlds. It is argued that the characteristic feature 
of V. Prykhodko's landscapes in the mature period 
of art was the construction of complex associative 
circuits and the combination of folk culture symbols 
into "symbolic expressions-messages" — meaningful, 
open to reading. It is demonstrated, that due to the 
artistic comprehension of archetypes and symbols of 
the traditional folk culture and its contextualization in 
the philosophic and ethical and artistic experience of 
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the 20th century, V. Prykhodko created the individual 
mythopoetic conception, based on the faith in harmony 
of world order and actualization of positive components 
of universal ambivalent sign systems. It is noted, that the 
artist’s landscape feature is 'rhetoric' of the artistic text 
based on "collisions" of artistic codes, the coexistence 

of multiple content subtexts and the deployment of 
multivariate associations in the mind of the viewer. 
The uniqueness of the concept of urban landscape 
formed by V. Prykhodko within the framework of 
Transcarpathian painting is emphasized.

Іл. 1.«Старий Ужгород. Архітектурні наголоси», 2008, полотно, 
олія, 110х165 см.

Іл. 3. «Квіти біля колодязя», 2004, полотно, олія, 80х100 см. Іл. 4. «Осінь. Біля оселі», 1993, полотно, олія, 60х60 см.

Іл.2. Ужгород. Вулиця Капітульна


