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 Одна з найфундаментальніших проблем теорії мистецтва на сьогодні — 

проблема взаємодії традиції та привнесених добою інновацій. У наш 

непростий час принципи постмодерністської естетики все настійніше 

оволодівають художнім простором і мистцеві необхідно протистояти 

глобалізації, зберегти національну привабливість своєї культури, що 

формувалась не одне століття. Все це акумульовано у самобутньому явищі, 

яке нині ми визначаємо як «закарпатська художня школа», полікультурне 

мистецьке середовище якої асимілювало унікальні народні традиції українців 

з угорськими, чеськими, словацькими впливами. На сьогодні 

загальновідомим залишається факт про благотворний вплив творчості 

Ф.Манайла, А. Ерделі, Й. Бокшая, А. Коцки та декого з інших закарпатських 

майстрів взагалі на ситуацію в українському мистецтві другої половини ХХ 

— початку ХХІ ст., бо інші регіони України, на відміну від закарпатців, через 

відірваність від загальноєвропейського художнього процесу, значно довше 

знаходились в лещатах соціалістичного реалізму.  Утім, без вивчення 

творчості В. Микити, котрий достойно продовжив традиції закарпатської 

школи, навряд чи можна стверджувати, що її еволюція, а також місце і роль в 

історії українського мистецтва досліджені більш-менш докладно. Все це і 

підтверджує актуальність даного дисертаційного дослідження. 

 Зважаючи на те, що творчість Володимира Микити — невід’ємна 

частина явища, що нині іменується як «закарпатська школа живопису», автор 

вповні обґрунтовано ставить за мету виявлення особливостей становлення та 

розвитку образно-пластичної концепції творчості майстра «в контексті 



образотворчого мистецтва Закарпаття середини ХХ — поч.. ХХІ ст. в аспекті 

спадкоємності   традицій і новаційності доробку митця» (автореф., с. 2). 

Працюючи над розв’язанням поставленої мети, дисертант вибудовує 

структуру, що вповні відповідає порушеним проблемам. 

 У вступі, дотримуючись всіх необхідних вимог, автор  досить чітко 

сформулював об’єкт і предмет дослідження, які логічно узгоджені з метою і 

поставленими завданнями, розкрив методологічні засади роботи. Думки і 

наукові положення дисертанта достатньо аргументовані. Справедливо 

зазначено,  що сформована «під впливом модерністичного досвіду та 

етнокультури Карпат» творчість Володимира Микити, яка «охопила основні 

етапи розвитку закарпатського художнього осередку, продемонструвала 

стійкість регіональних традицій, утілила типологічні риси самобутнього 

феномену, означуваного поняттям «закарпатська художня школа» (с. 19), ще 

не стала предметом спеціального дослідження. І на цьому базується наукова 

новизна роботи.  Засвідчено належну апробацію основних теоретичних 

узагальнень і висновків у вигляді виступів на наукових міжнародних і 

всеукраїнських конференціях у різних містах України, а також у публікаціях. 

 Наступний крок автор робить, як це прийнято в наукових 

дослідженнях, у першому розділі, присвяченому аналізу історіографії 

проблеми. Ретельно вивчені, осмислені праці, найбільш дотичні до теми 

дисертації. Максимально проаналізувавши можливі літературні джерела, 

образотворчі матеріали, каталоги виставок, притім, у контексті еволюції 

художньої свідомості доби, дисертант доходить вповні обґрунтованого 

висновку, що творчість Володимира Микити головним чином висвітлена в 

художньо-критичному дискурсі, тоді як її науковому вивченню присвячено 

обмаль робіт (с. 50), та й ті відзначаються фрагментарністю. Виявивши 

відсутність спеціального дослідження з теми своєї дисертації, автор 

вибудовує фундамент своєї наукової праці на основі архівних та 

опублікованих документальних матеріалів, інтерв’ю, творів Володимира 

Микити з державних музеїв, приватних колекцій, приватного музею 



художника у м. Ужгороді та особистого архіву майстра. Систематизовані, 

об’єднані в один еволюційний ряд ці джерела склали надійну фактологічну 

базу дослідження. Особливої уваги заслуговують використані автором 

підходи та методи дослідження, відібрані за їх відповідністю вирішувати 

завдання комплексного рівня пізнання. Загальнонаукові та суто 

мистецтвознавчі методи аналізу дослідник поєднує з методами гуманітарних 

наук, здатних до більшої узагальненості та спроможності за зовнішніми 

конкретними явищами культури виявляти її глибинні відношення, 

звертаючись до «динамічної теорії традиції», теорій діалогізму, символу 

тощо. 

 Цілком логічним сприймається наступний крок автора, який він робить 

у другому розділі, присвяченому інспіраціям та етапам еволюції образно-

пластичної концепції творчості Володимира Микити. Дисертант досить 

ґрунтовно розкриває традиції закарпатської школи живопису та виявляє в ній  

наявність трьох основних спрямувань творчих пошуків, а саме: 1) 

поліваріантний синтез етнокультурного та модерністичного досвіду; 2) 

сформований у 1960-х рр. «експериментальний напрям»: 3) реалістичне 

прочитання етнотрадицій. Вповні обґрунтовано дисертант виявляє зв’язок  

творчості В. Микити зі всіма цими спрямуваннями, але здебільшого 

відносить її до першого, доводячи, спираючись на фактологічну основу, 

опосередкований вплив двох інших. Досліджуючи  формування творчої 

особистості мистця, автор, будучи сам представником закарпатської 

мистецької школи, справедливо наголошує на ранньому залученні В. Микити 

до народної культури у своїй землеробській родині в с. Ракошино на 

Мукачівщині і ролі батьків у формуванні його світогляду, а провідними 

професійними чинниками творчої еволюції мистця розглядає «інтенсивне 

мистецьке життя Ужгорода, де він здобував професійну освіту, і «високий 

творчий рівень спілчанського середовища, поради А. Ерделі, Ф. Манайла, Е. 

Контратовича, А. Шепи, Т. Яблонської. Вперше виявлені основні періоди 

творчості майстра та особливості творчих пошуків у кожному з них.  



 Особливе місце в дослідженні посідає третій розділ, в якому автор 

розглядає тематично-образні та художньо-стильові особливості малярства 

Володимира Микити: в контексті крайового мистецького процесу 1950 – 

2010-х рр.  Перш за все, проведений аналіз відзначається глибоким 

розумінням процесів, що відбувались у мистецтві краю, а також високо 

професійним підходом автора, який сам є художником, до осмислення 

творчого доробку В. Микити, визначаючи його у проявах, ще не визначених 

іншими науковцями, та підтверджуючи свої думки доданими ілюстраціями.  

 Відносячи доробок мистця до «модерністично-народномистецького 

спрямування», дослідник аналізує цей доробок у межах жанрів, які розвивав 

мистець у своїй творчості. І це надзвичайно важливо в сьогоднішній ситуації, 

коли жанрова структура українського мистецтва, що складалася як явище зі 

своєю історією і неповторним національним характером, руйнується на очах, 

поставши серйозною загрозою нашим традиціям. Тому, на наш погляд, слід 

відзначити проведену дисертантом роботу по аналізу еволюції жанрів у 

творчості В. Микити в контексті нових проблем, що поставали перед 

українським мистецтвом у другій половині ХХ — на поч. ХХІ ст.    

 Так, аналізуючи портретний жанр як первинний пріоритет В. Микити, 

дисертант не лише розглядає кожний з його видів у творчості мистця 

(портрет творчої особистості, дитячий, автопортрет, образи селян тощо), а й 

стильову еволюцію майстра у цій сфері  — від академічного письма до 

імпресіоністичного, а далі і до постімпресіоністичного образотворення. 

Уперше розглядаються типи композицій  майстра у цьому жанрі,  а також 

особливості творчого методу. 

 Паралелізм переходу від пленерно-імпресіоністичного до 

постімпресіоністичного формотворення та зростання символічного 

потенціалу творів дисертант простежує і в пейзажному жанрі В. Микити з 

його особливою авторською картиною світу, акцентуючи увагу на 

унікальних не лише в українському мистецтві загалом, а і закарпатському 

живописі «екологічних» пейзажів мистця (с. 291). 



 Високий професійний рівень і широка ерудиція автора постійно 

даються взнаки — чи то при аналізі побутових полотен, чи анімалістичних 

композицій, чи «смислових» натюрмортів, чи «модерних» нефігуративних 

робіт В. Микити 1980 — 2010-х рр. Все зроблено ґрунтовно і, головним 

чином, уперше, хоч автор майже не користується цим словом. 

Логічним завершенням роботи сприймаються підсумкові висновки, 

що відповідають поставленим меті і завданням, чітко сформульовані, 

достатньо обґрунтовані і дають досить повне уявлення про результати 

проведеного дослідження. Уведені до наукового обігу матеріали і здійснені 

автором узагальнення доводять важливість творчих здобутків В. Микити як 

представника закарпатської художньої школи, що підтверджують 

неперервність і розвиток традицій, закладених її засновниками  — А. Ерделі, 

Ф. Манайлом, Й. Бокшаєм, А. Коцкою та ін. Більш того, висновки, до яких 

дійшов дисертант, дозволяють розкрити ціліснішу картину розвитку як самої 

закарпатської школи живопису, так і українського мистецтва в цілому. 

Переконливим підтвердженням наукових положень дисертації є ілюстрації, 

зібрані автором в музейних і приватних колекціях та представлені в альбомі, 

що додається. І на останнє — стосовно зауважень і побажань щодо 

подальшої роботи:  

 1. На с. 72 дисертант пише, що з другої половини 1950-х рр. закарпатці 

навчалися у Львівському інституті прикладного і декоративного мистецтва і 

це підживлювало образно-пластичну мову малярства краю.. Нові відтінки 

вносила творчість випускників художніх вишів Києва, Одеси, Ленінграда, 

Москви. Утім, конкретніше ця думка не розкривається. І який художній виш 

Одеси має на увазі дисертант? Адже спеціального вищого мистецького 

закладу в Південній Пальмірі після закриття Одеського політехнікуму 

образотворчих мистецтв досі не відкрито. 

 2. У третьому розділі дисертаційного дослідження автор глибоко і 

обґрунтовано аналізує зв’язок творчості В. Микити з доробком класиків 

закарпатської школи живопису серед українських мистців. Утім, унікальне 



полікультурне середовище Закарпаття асимілювало ще й угорські, чеські, 

словацькі впливи. Виникає питання: а чи не позначились і ці впливи на 

творчості Володимира Микити, який працював у інший часовий проміжок, 

аніж фундатори закарпатської школи серед українських мистців?  

         3. Автор не пояснює, чому замість прийнятих в українському 

мистецтвознавстві термінів «символічний», «символістський» вживає 

«символьний» (с. 50, 99, 105, 111, 112, 119, 126, 130, 141, etc.), замість 

індивідуальний — індивідуалізувальний (с. 121, 125, 126, 136, 137, etc.), 

замість синтезуючий — синтезувальний (с. 121, 126, 200, etc.)  

4.  На с. 50 прізвище відомого українського мистецтвознавця 

Валентини Василівни Рубан подає в родовому відмінку через «а», наче вона 

чоловічої статі.  

5. Краще уникати термінів типу «акцентуація» (с. 68) «лімінальний 

локус» (с. 196, 203).  

 6. На с. 52 дисертації вживає абревіатуру ЦДАЛМЛ замість 

ЦДАЛМЛУ, хоча в авторефераті вірно (автореф., с. 6). 

Підсумовуючи, підкреслюємо, що вважаємо для себе за честь бути 

опонентом такого ґрунтовного наукового дослідження, яке необхідно видати 

як монографію, дещо відредагувавши стосовно деяких термінів, вживаних у 

краї, а не в загальноукраїнському просторі. Констатуємо, що представлена до 

захисту кандидатська дисертація є завершеною науковою працею, в якій 

отримані нові, науково обґрунтовані теоретичні результати, важливі для 

українського мистецтвознавства на сучасному етапі. Текст дисертації 

повністю відповідає змісту автореферату. Результати дослідження 

достатньою мірою апробовані у фахових мистецтвознавчих виданнях як в 

Україні, такі поза її межами. Дисертація може стати приводом для 

продовження досліджень з історії мистецтва Закарпатського краю. Матеріали 

цієї наукової праці можуть бути використані мистецтвознавцями, істориками, 

культурологами при написанні узагальнюючих праць з історії українського 

мистецтва і культури, де ще вистачає «білих плям». 



 Маємо усі підстави із впевненістю стверджувати, що за актуальністю, 

новизною, змістом та практичною цінністю представлена до захисту 

дисертація відповідає існуючим в Україні вимогам до дисертацій зазначеної 

спеціальності, а її автор Дьерке Гейза Гейзович  заслуговує присвоєння 

наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05  

—  образотворче мистецтво. 
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