
ЕРДЕЛІ ─ ТВОРЕЦЬ НЕЗБАГНЕННОГО ПРЕКРАСНОГО СВІТУ 

( віртуальна виставка) 

 

 
«Я хочу виражати себе так само безслівно, 

 як той листок з дерева…» 

А. Ерделі 

 

 



1. Адальберт Ерделі: Альбом / Авт.-упоряд. А. М. Ковач, вступ.ст.: М. В. Приймич.- Ужгород: 

Видавництво О. Гаркуші, 2007. – 380 с.: іл. 

В альбомі репродукована значна частина творчої спадщини Адальберта Ерделі, 

який відіграв важливу роль у становленні та розвитку закарпатської художньої школи. 

У своїх полотнах художник створив свій особливий, яскравий образний світ, 

який вражає людей ХХІ століття своєю невичерпною енергетикою. 

Творчість А.Ерделі стала надбанням українського та загальноєвропейського живопису. 

У виданні публікуються твори художника, які зберігаються в музеях та приватних збірках 

і дають можливість ознайомитися з особливостями живописної мови майстра. 

 

 



2. Небесник, І. І. Адальберт Ерделі : монографія / І.Небесник. - Львів : Видавництво Мс, 2007. - 296 с. : іл. 

 

У монографії І. Небесника “Адальберт Ерделі” здійснено глибокий аналіз архівних матеріалів художника, 

його літературної і художньої спадщини, публікацій періодичної преси про його творчість. 

У процесі викладення матеріалу введено в науковий обіг велику кількість невідомих дотепер фактів з життя 

і діяльності митця у Німеччині, Франції та на його малій батьківщині – Закарпаття. 

Викладена у дослідженні розгорнута картина процесів у художньому житті цього краю засвідчує визначну роль 

А. Ерделі у формуванні однієї з найоригінальніших художніх шкіл України. 

Книга може бути корисною для викладачів і студентів, котрі вивчають історію мистецтва, культурологію, 

хто цікавиться мистецтвом і культурою України і європейських народів. 

  

 



3. Адальберт Ерделі / Упоряд. О.В. Приходько, Л.І. Біксей.- Ужгород: Карпати, 1992.- 44 с.: іл..-  

ISBN 5-7757-0539-4 

 

Книгу склали репродукції одного з найвідоміших українських художників із Закарпаття Адальберта Ерделі, який 

зажив європейської слави. Подано каталог ювілейної виставки, присвяченої 100-річчю від дня народження, дати 

життя і творчості, перелік основних виставок, на яких експонувалися його твори, бібліографію. 

 

 

 



4. Ерделі А. Шаржі : альбом / упоряд. О.Гаркуша, М.Мейсарош.- Ужгород:Вид-во О.Гаркуші, 2017.- 104 с.:іл..- 

ISBN978-617-531-168-4 

 

У виданні, присвяченому ще одній грані творчості Адальберта Ерделі, художник-живописець вперше постає 

у новій іпостасі – як майстер шаржу. Значна колекція малюнків-портретів, які залишив по собі художник, 

свідчить про невпинний інтерес Ерделі до жанру, яким захоплювалися і майстри зі світовим ім’ям. Дружні шаржі 

Ерделі, створені простим олівцем на аркушах паперу, зрозумілі всім без слів і вражають своєю експресивністю, 

майстерністю, спостережливістю, іронією. 

 

 
 



5. Художник Закарпаття: альбом-каталог/ Упоряд. Б.Кузьми, К.Стельмах.― Ужгород: Карпати, 2001.― С.12-13  
 

У альбомі-каталозі подано короткі біографічні відомості про найвідоміших художників Закарпаття та 

репродукції їх полотен, зокрема, і про А. Ерделі, які репрезентують найхарактерніші віхи творчого доробку і 

творчої манери митця. 

 

      
 

 



6. Ерделі  Адальберт  IMEN : літ. твори, щоденники, думки / А. М. Ерделі ; упоряд., вступ. ст. І. І. Небесник, 

упоряд., передм., прим. М. В. Сирохман, під заг. ред. І. І. Небесник, редкол. І. І. Небесник, редкол. М. В. Сирохман, 

редкол. П. К. Балла, пер. з угор. П. К. Балла. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші , 2012. - 440 с. : іл. 

 

Видатний митець Адальберт Ерделі – кольором чи словом – заповідає нам, читачам своє розуміння любові, вічності, 

краси, безконечності створеного Господом. Саме це просліджується у романах “Імен” та “Дімон”, 

щоденниках, афористичних думках та інших матеріалах літературної спадщини Адальберта Ерделі, 

яка вперше пропонується читачам книги під загальною назвою “Імен”. 

Твори цінні величезними обширами його світобачення, глибоким знанням європейського мистецтва, 

філософії, літератури й музики у поєднанні з бурхливою уявою, емоційністю, вмінням фантазувати і навіть пророкувати 

майбутнє. 

 

 



7. Balla Laszlo Erdelyi es Kortarsai.-Budapest: Galeria Kiado, 1994.- 90 c.;іл. 

 

 

 

 



8. Небесник І.І. Адальберт Ерделі [Текст] // Творчість видатних художників Закарпаття.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 

2005.- С.20-23 

 

 



9. Небесник І.І. Образотворче мистецтво та освіта у Закарпатті на поч. XX ст./ І.І. Небесник// Культурологія.- 

Ужгород:Вид-во В.Падяка, 2007.- С.10-15 

 

 

 



10.  Ерделі (Гриць) Адальберт Михайлович (1891-1955) / відп. За випуск І.І. Небесник// Від художньо –промислового 

училища до Закарпатського художнього інституту.- Ужгород:Гражда, 2006.- С.12-14 

 

 

 



11. Гаврош, О. Д. Ерделі - літератор : відомий жудожник виявився ще й письменником : [про А. Ерделі] / О. Д. Гаврош 

// Унікум. - 2015. - № 8. -  С. 34-35. 

 

 

 



12. Приходько О. Монограма душі маестро / О.Приходько, Г.Рижова// Образотворче мистецтво.- №1.- 2007.- С.17- 18 

 

 



13.  Небесник І.І. Жінки в житті Адальберта Ерделі [Текст]/ І.І. Небесник// Науковий вісник ЗХІ.- № 1.- Ужгород: 

Гражда, 2010.- С.25-36 

 

 

 



14. Балла П. Лінія жінок і мистецтва у житті А.Ерделі за щоденниками художника/ П.Балла// Українське 

образотворче мистецтво в контексті світового.- Ужгород: Гражда, 2010.- С50-57 

15. Небесник І. І. Ще раз з приводу біографії А. Ерделі, або про те, як стати справжнім художником/ І.І. 

Небесник// Українське образотворче мистецтво в контексті світового .- Ужгород: Гражда, 2004.- С.20-27 

16. Ребрик Н.Й. Адальберт Ерделі та Йосип Бокшай у поезії Петра Мідянки/ Н.Й. Ребрик// Українське образотворче 

мистецтво в контексті світового.- Ужгород: Гражда, 2010.-С. 50-57 

17. Жупанин С. Освітньо- виховні можливості образу природи в художніх  полотнах А. Ерделі та В.Бурча/ 

С.Жупанин// Українське Українське образотворче мистецтво в контексті світового.- Ужгород: Гражда, 2010.- С.45-49 

 



18. Кополовець Л.О. Образ жінки у творчості А.Ерделі / Л.О. Кополовець// Вісник ЗХІ.- №6.- Ужгород: ЗХІ, 2015.- 

С.48-55 

 

 



19. Небесник І.І. Адальберт Ерделі та національне питання / І.І. Небесник// Науковий вісник ЗХІ.-№4.-

Ужгород:Гражда, 2013.- С.15-21 

 

 



20. Мушинка М. Степан Гапак ─ визначний художник та педагог та педагог Словаччини – учень А.Ерделі// Вісник 

ЗХі.- №5.- Ужгород: ЗХІ, 2014.- С.18-21  

 



21. Небесник І.І. Останні роки життя і творчості А.Ерделі (з приводу 60-х роковин від дня сметрі) /  Небесник// 

Вісник ЗХІ.- № 7.- Ужгород: ЗХІ, 2015.- С.16-18 

 

 



22. Афоризми Ерделі // Унікум. - 2015. - № 8. -  С. 37. 
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14 
24. Мідянка, Петро. Маестро води та флоксів [Текст] : [про худож. Адальберта Ерделі] / П. Мідянка // Критика. - 2008. - Чис. 3 (берез.). - С. 32. 
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Афоризми Адальберта Ерделі 

 

«Людина – набагато більше, ніж віра і нація разом узяті». 

••• 

«Людське життя страшенно коротке, навіть для здійснення найменшої шляхетної ідеї. Тільки-но 

розпочне щось людина, як помирає, а нащадки знову хочуть щось інше і по-іншому. Люди минулого, 

теперішнього і майбутнього ніколи не можуть мати спільний духовний знаменник, бо кожна нова 

обставина по-іншому народжує старі думки, по-іншому трактує їх і по-іншому бажає їх 

здійснити». 

••• 

«Божевілля припускати про певну націю, що вона – найідеальніша. 

Відносність краси доводить і та обставина, що для жаби найгарніша на світі пані – жабка». 

 

••• 

«У кожної людини – різне пекло». 

 

••• 

«На пшеничному полі мене цікавить волошка. В овечій кошарі – пес, палиця пастуха і ще осел. А в 

собі самому цікавить мене той, кого ніколи не пізнаю». 

 

••• 

«Я ще не бачив жодної людини на землі, яка завдяки знанню чи рангу стала б на йоту ціннішою». 

••• 

«Для мене найменш важливе те, що для більшості людей є метою життя». 



••• 

«Найбідніша людина на землі та, яка лише отримувала і ніколи не давала». 

••• 

«Бог не може звільнитися від людей на землі інакше, ніж спрямувати їх одне на одного». 

••• 

«Самотність – божественна. Її нічим не можна замінити. Людина в своїй самотності над усім 

творінням завжди разом з Богом». 

••• 

«Сімейна людина завжди зайнята своєю сім’єю, а самотня – Богом». 

••• 

«В руці Бога я був летючим попелом, димом і промінням сонця, хоч я стлів, хоч я випарувався, хоч 

навіки згорів». 

••• 

«Буває , що твір тим гарніший, чим більше у ньому протиріч». 

••• 

«Мудрість філософів, цивілізація, культура, віра, думка прийшли до найглибшої кризи. Вчіться від 

тварин, які не полишають своє стадо; вчіться від рослин, які живуть, розквітаючи і даючи плоди. 

Не вбивайте одне одного; живіть природним людським життям без кровопролиття. Думайте про 

почуття кожної людини - лише один день, Не ображайте одне одного! Життя таке гарне, в ньому 

стільки мистецтва! Чому ви ображаєте одне одного? Чи ви не бачите у всьому таке безмежне 

диво, яке бачу я, серце якого обіймає кожен сонячний промінь?» 


